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Uchwala Nr XXXIV/24112012
Rady Miasta Marki
z dnia 28 listopada 2012 roku

uio] , Mazouneckie

w sprawie przyjecia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych
oraz Przeciwdzialania Narkomanii Miasta Marki na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0

samorzadzie

gminnym (t. j. Dz . U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozniejszymi zmianami) w zwiazku
z art. 4 1 ust. 1 i 2 oraz art. 182 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku

o

0

wychowaniu

w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (t. j . Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473
z pozniejszyrni

zmianami) oraz z art . 10 ust. 2 i 3

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku

o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z pozniejszyrni zmianami) uchwala
sie, co nastepuje:

§1
Przyjmuje sie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych
oraz Przeciwdzialania Narkomanii Miasta Marki na rok 2013 stanowiacy zalacznik
do niniejszej uchwaly.
§2
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Marki.

§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia,
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Rady Miasta Marki
z dnia 28 listopada 2012 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWli\ZYWANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII
MIASTA MARK! NA ROK 2013
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz
1
Przeciwdzialania Narkomanii uwzgledniajac kategorie zadan okreslone wart. 4 ust. 1 pkt 1-7
ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi ( Dz . U. z 2007 r. Nr
70 poz. 473 z pozn. zm.) i wart. 10 ust. 1 - 5, art. 2 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy 0 przeciwdzialaniu
narkomanii (Dz. U. z 2012 r. , poz. 124 z pozn, zm.) okresla zadania, ktore beda realizowane
przez samorzad gminny w formach dostosowanych do aktualnych potrzeb lokalnych
z wykorzystaniem istniejacych zasobow sluzacych rozwiazywaniu problernow wynikajacych
z uzaleznien,
Program opracowany zostal zgodnie z zalozeniami zawartymi w Narodowym
Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na lata 2011 - 2015 oraz
Krajowym Programie Przeciwdzialania Narkomanii na lata 2011-2016 ( Dz . U. z 2011 r.
Nr 78, poz.428 z pozn, zm. ).
Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z pozn. zm.) niniejszy Program uchwalany
jest corocznie przez rade gminy.

o

§1

o

POSTANOWIENIA OGOLNE
1.

GLOWNECELEPROGRAMU
1. Niniejszy Program w szczegolnosci:

- diagnozuje skale problernow na terenie miasta,
- okresla zadania i wskazuje dzialania podejmowane w oparciu 0 dostepne zasoby,
- reguluje zakres podejmowanych dzialan i wskazuje narzedzia dotyczace profilaktyki ,
- wskazuje podmioty odpowiedzialne za realizacje ,
- okresla zrodla finansowania.
2. Cele strategiczne :
1) Zapobieganie powstawaniu problernow i ograniczenie szkod zdrowotnych i
spolecznych wynikajacych ze spozywania alkoholu lub innych substancji
zmieniajacych swiadornosc czlowieka w tym narkotykow, dopalaczy.
2) Edukacja psychologiczna i spoleczna 0 szkodliwosci srodkow i substancji
psychoaktywnych oraz promowanie postaw spolecznych waznych dla profilaktyki
uzaleznien oraz przeciwdzialania przemocy.
3) Zwiekszanie umiejetnosci i zasobow spolecznych niezbednych do radzenia sobie z
istniejacymi problemami zyciowyrni osobom uzaleznionym, czlonkorn ich rodzin oraz
ofiarom przemocy domowej.
1

4) Zwiekszenie kompetencji wychowawc6w i nauczycieli w zakresie pracy z
podopiecznymi.
5) Zwiekszenie kompetencji rodzic6w w zakresie umiejetnosci wychowawczych.
6) Zwiekszenie dostepu do oferty pomocowej osobom uzaleznionym, czlonkom ich
rodzin oraz ofiarom przemocy domowej.
3. Wymienione cele strategiczne sluzyc maja realizacji zadan wlasnych gminy (art. 4 1 ustawy
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, Dz. U. z 2007 r. Nr 70
poz. 473 z pozn. zm. art 10 ust. 1 ustawy 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Dz . U. z 2012 r.,
poz. 124 z pozn. zm.)) - Prowadzenie dzialan zwiazanych z profilaktyka i
rozwiazywaniern problem6w alkoholowych, narkotycznych i innych uzaleznien oraz
reintegracja spoleczna os6b uzaleznionych, kt6rymi w szczegolnosci sa:
1) prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiazywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w
szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajec
sportowych, a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczacych w
pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
2) udzielanie rodzinom, w kt6rych wystepuja problemy alkoholowe, pomocy
psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoca w rodzinie;
3) zwiekszanie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b
uzaleznionych od alkoholu i narkotyk6w;
4) wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i os6b fizycznych, sluzacej
rozwiazywaniu problem6w alkoholowych i narkomanii;
5) podejmowanie interwencji w zwiazku z naruszeniem przepis6w okreslonych w art .
1
13 i 15 ustawy oraz wystepowanie przed sadem w charakterze oskarzyciela
publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centr6w
integracji spolecznej .

o

2.

o

ADRESACI I FORMY ODDZIALYW AN
1. Adresaci programu to dzieci i mlodziez (w tym z rodzin dysfunkcyjnych), osoby
z problemami alkoholowymi i innymi uzaleznieniami, rodzice dzieci, kadra pedagogiczna
szk61 i przedszkoli, pracownicy socjalni, sluzby zdrowia i policji, pracownicy i
czlonkowie organizacji pozarzadowych dzialajacych na rzecz rozwiazywania problem6w
uzaleznien i przemocy w rodzinie, sprzedawcy napoj6w alkoholowych, pozostala lokalna
spolecznosc.
2. Stosowane strategie dzialan:
1) strategia (dzialania) informacyjna (na kazdym poziomie zagrozen), kt6rej celem jest
dostarczanie adekwatnych informacji na temat skutk6w zachowan ryzykownych i tym
samym umozliwienie dokonywania racjonalnego wyboru.
2) strategia edukacyjna (na kazdym poziomie zagrozen), kt6rej celem jest rozwijanie
waznych umiejetnosci psychologicznych i spolecznych.
3) strategia altematyw (na kazdym poziomie zagrozen), kt6rej celem jest pomoc w
zaspokojeniu waznych potrzeb ( sukcesu, przynaleznosci) oraz osiagniecie satysfakcji
zyciowej
przez
stworzenie
mozliwosci
zaangazowania
sie
w pozytywna dzialalnosc.
4) strategia interwencyjna (na drugim i trzecim poziomie profilaktyki), kt6rej celem jest
pomoc
osobom
majacym
trudnosci
w
identyfikowaniu
i rozwiazywaniu swoich problem6w oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
udzielanie pomocy specjalistycznej.
5) strategia zmniejszania szk6d (dla grupy najwyzszego ryzyka), kt6rej celem jest
zmniejszenie szk6d indywidualnych i spolecznych.
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3. Kryteria doboru oddzialywan profilaktycznych dokonywane sa po oceme stopnia
zagrozenia i wyrozniamy tu:
1) grupe niskiego ryzyka - osoby, kt6re nie podejmuja zachowan ryzykownych,
sa jeszcze przed inicjacja.
2) grupe podwyzszonego ryzyka - osoby, kt6re podjely choc jedno zachowanie
ryzykowne - sa po inicjacji, u kt6rych ponadto obserwujemy liczne czynniki ryzyka.
3) grupe wysokiego ryzyka - osoby, u kt6rych zachowania sa gleboko utrwalone
i kt6re odczuwaja powazne negatywne konsekwencje (zdrowotne i spoleczne) swoich
zachowan ryzykownych (uzaleznieni).

3.

REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
1. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki jest Urzad Miasta Marki z funkcja
Pelnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych, kt6ry koordynuje
realizacje dzialan programowych we wspolpracy z szeregiem podmiot6w dzialajacych na
rzecz rozwiazywania problem6w patologii spolecznych,
2. Wsp6lrealizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki:
1) Gminna Komisja Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych, do zadan kt6rej nalezy
w szczegolnosci:
a) inicjowanie zadan wlasnych miasta Marki w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i
rozwiazywaniu problem6w alkoholowych ,
b) prowadzenie rozm6w motywujacych do podjecia leczenia z osobami dotknietymi
choroba alkoholowa oraz pijacymi szkodliwie,
c) podejmowanie czynnosci zmierzajacych do orzeczenia przez Sad Rejonowy w
Wolominie 0 zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obowiazku
poddania sie leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego,
d) wydawanie opinii 0 zgodnosci lokalizacji punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych z
uchwalami Rady Miasta Marki,
e) prowadzenie
kontroli
przestrzegania
zasad
i
warunk6w
korzystania
z zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych w Markach,
f) realizowanie programu dla sprzedawc6w napoj6w alkoholowych w zakresie
przestrzegania ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi,
w przypadkach uzyskania informacji 0 wystepowaniu przemocy, podejrzeniu 0
zaniedbywanie maloletnich przez rodzic6w i opiekun6w, przekazywanie tej informacji
do zespolu interdyscyplinamego,
2) Szkoly w oparciu 0 szkolne programy profilaktyki , na podstawie ustawy z dnia
7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2:572,
z pozniejszymi zmianami),
3)
Inne
podmioty,
wspolpracujace
z
samorzadem
w
Markach,
a przyczyniajace sie do prowadzenia zadan w zakresie profilaktyki i rozwiazywania
problem6w alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii i przemocy.

o

o

ZRODLA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

4.
1.

Zrodlem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki sa srodki pochodzace z oplat
za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych ujete w budzecie gminy
w dziale 851 "Ochrona Zdrowia":
- Rozdzial 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi
- Rozdzial85153 - Zwalczanie Narkomanii
kt6re wykonywane beda w oparciu 0 spis zadan zawarty w niniejszyrn programie oraz
Uchwale Budzetowa Miasta Marki na rok 2013.
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2.

3.

1)

2)

o

3)

Wynagrodzenia dla realizatorow programow profilaktycznych i terapeutycznych ,
spojne beda z wytycznymi okreslonymi w Rekomendacjach do Realizowania i
Finansowania Gminnych Programow Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych w roku 2013 opublikowanych przez Panstwowa Agencje
Rozwiazywania Problemow Alkoholowych.
Zgodnie z art. 4 1 ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi
Czlonkowie Gminnej Komisji wykonuja zadania okreslone w ww. ustawie oraz
niniejszym programie, za co pobieraja wynagrodzenie.
Ustala sie nastepujace zasady wynagradzania czlonkow Gminnej Komisji
Rozwiazywania Problernow Alkoholowych: wynagrodzenie miesieczne ryczaltowe
wynosic bedzie 20% minimalnego wynagrodzenia za prace, obowiazujacego w 2013
roku, ktore przysluguje na podstawie listy obecnosci czlonkow Komisji, za udzial w
pracach Komisji miesiecznie, majacej na celu motywacje osob naduzywajacych
alkoholu lub wspoluzaleznionych lub za udzial w posiedzeniu wyjazdowym tj. kontroli
(wizytacji) punktow sprzedazy napojow alkoholowych w Markach .
Koszty szkolen i konferencji dla czlonkow Gminnej Komisji wraz z uwzglednieniem
kosztow przejazdu pokrywane sa ze srodkow przeznaczonych na realizacje gminnych
programow profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych,
Zwrot kosztow podrozy czlonkow Gminnej Komisji w zwiazku z pelnieniem
obowiazkow sluzbowych nastepuje na zasadach, tak jak dla pracownikow
samorzadowych tj. na podstawie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci
przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w paiistwowej lub samorzadowej
jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr
236, poz. 1990 z pozn. zm.).

5. USTAWOWE KATEGORIE ZADAN GMINY

o

Prowadzenie dzialan zwiazanych z profilaktyka i rozwiazywaniem problernow alkoholowych
oraz integracji spolecznej osob uzaleznionych od alkoholu i narkomanii nalezy do zadan
wlasnych gmin.
W szczegolnosci zadania te obejmuja:
1. zwiekszanie dostepnosci pomocy terapeutycznej
rehabilitacyjnej dla osob
uzaleznionych od alkoholu i narkotykow;
2. udzielanie rodzinom, w ktorych wystepuja problemy alkoholowe, pomocy
psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoca w rodzinie;
3. prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiazywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w
szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajec
sportowych, a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczacych w
pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4. wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, sluzacej
rozwiazywaniu problemow alkoholowych i narkomanii;
5. podejmowanie interwencji w zwiazku z naruszeniem przepisow okreslonych wart. 13 1 i
15 ustawy oraz wystepowanie przed sadem w charakterze oskarzyciela publicznego;
6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrow
integracj i spolecznej .
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§2

ZADANIA GMINY W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA
UZALEZNIENIOM I ODPOWIADAJ~CE 1M DZIALANIA DO
REALIZACJI
1.

Zwiekszanie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b
uzalezniouych od alkoholu i narkotyk6w.

Celem zadania jest zapewnienie osobom uzaleznionym od alkoholu i narkotyk6w oraz
osobom pijacym w spos6b szkodliwy czy ryzykowny odpowiedniej pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej, kt6re pozwola im na utrzymanie abstynencji, poprawe zdrowia
psychicznego i fizycznego, nabycie umiejetnosci potrzebnych do rozwiazywania problem6w
emocjonalnych i rozw6j osobisty.

o

o

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w szczegolnosci poprzez:
1. Prowadzenie grupy motywacyjnej dla os6b uzaleznionych, w ramach poradnictwa Punktu
Informacyjno - Konsultacyjnego w Markach oraz wspolpraca z wyspecjalizowanymi
w tym zakresie plac6wkami lecznictwa uzaleznien.
2. Wspolprace i wspieranie lecznictwa odwykowego poprzez realizacje program6w
dodatkowych, niezbednych do dalszego etapu zdrowienia (nie realizowanych przez NFZ),
przeznaczonych dla pacjent6w Mareckich Poradni Terapii Uzaleznienia i Wspoluzaleznienia.
Programy te moga bye wprowadzone po zlozeniu stosownych wystapien przez zaklady opieki
zdrowotnej w ramach kt6rych funkcjonuja poradnie.
3. Doposazenie plac6wek terapeutycznych w Markach w fachowe publikacje dla terapeut6w,
materialy edukacyjne dla pacjent6w oraz sprzet niezbedny do prowadzenia zajec z osobarni
uzaleznionymi oraz wspoluzaleznionymi, po zlozeniu pisemnych uzasadnionych
zapotrzebowan przez dyrektora plac6wki.
4. Kierowanie i finansowanie szkolen i innych form spotkan dla os6b zajmujacych sie
realizacja zadan zawartych w niniejszym programie, odbywajacych sie w ramach podnoszenia
kwalifikacji. Szkolenia te jako forma specjalizacji zawodowej sfinansowane rnoga bye dla
czlonk6w GKRPA, zawodowych pracownik6w lecznictwa odwykowego, pracownik6w
Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Markach, dyrektor6w plac6wek oswiatowowychowawczych, pracownik6w program6w pracy srodowiskowej, pedagog6w i nauczycieli
szkol, pracownik6w socjalnych.
5. Finansowanie badan wykonywanych przez bieglych w celu wydania opinii w przedmiocie
uzaleznienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakladu lecznictwa wobec os6b kierowanych na
przedmiotowe badanie, na podstawie uprawnienia Gminnej Komisji Rozwiazywania
Problem6w Alkoholowych do kierowania wniosk6w do Sadu 0 orzeczenie obowiazku
podjecia leczenia przez naduzywajacych alkoholu.
Wskazniki:
1. liczba os6b uczestniczacych w zajeciach grupy motywacyjnej,
2. liczba os6b uczestniczacych w programach terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
3. ilosc fachowych publikacji dla terapeut6w, material6w edukacyjnych dla pacjent6w
przekazanych plac6wek terapeutycznych w Markach,
4.liczba pracownik6w lecznictwa odwykowego, czlonk6w Gminnej Komisji i pracownik6w
Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Markach.
5. liczba badan wykonanych przez bieglych sadowych na podstawie wniosk6w skierowanych
do Sadu 0 zobowiazanie do leczenia uzaleznienia .
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2.

Udzielanie rodzinom, w kt6rych wystepuja problemy alkoholowe i narkotykowe,
pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szezegolnosci ochrony przed przemoca
w rodzinie

Celem zadania jest zapewnienie kompleksowej pomocy specjalistycznej rodzinom
w kt6rych wystepuja problemy zwiazane z alkoholem ,narkomaniq czy przernoca, w formie
poradnictwa, edukacji, pomocy specjalistycznej.
Realizacja zadania odbywac sie bedzie w szczegolnosci poprzez:

c)

o

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji
Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych z poradnictwem dla os6b uzaleznionych i
wspoluzaleznionych (alkoholizm, narkomania), rowniez doswiadczajacych przemocy.
2. Kontynuacja wspolpracy ze Starostwem Powiatowym w Wolominie w zakresie
funkcjonowania Filii Powiatowej Poradni Rodzinnej przy Punkcie InformacyjnoKonsultacyjnym w Markach z poradnictwem prawnika.
3. Wspolprace z Powiatowym Osrodkiern Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy
domowej w zakresie umieszczania w plac6wce i udzialu w prowadzonych programach.
4. Tworzenie i dofinansowywanie dzialalnosci specjalistycznych miejsc pomocy dla os6b
uzaleznionych, ofiar przemocy w rodzinie oraz ich rodzin.
5. Prowadzenie dzialan informacyjnych 0 miejscach udzielania pomocy na terenie gminy
w zakresie rozwiazywania problem6w uzaleznien - zaklady opieki zdrowotnej, osrodek
pomocy spolecznej, policja, parafie, szkoly, organizacje pozarzadowe, punkty konsultacyjne,
swietlice i kluby srodowiskowe i socjoterapeutyczne.
6. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych, kt6ra z
mocy prawa bedzie:
1) gromadzic informacje w formie Wywiadu Motywujacego, naplywajace z Prokuratury,
Policji, Osrodka Pomocy Spolecznej, Szkoly i srodowiska rodzinnego,
2) inicjowac dzialania zwiazane z profilaktyka i rozwiazywaniem problem6w alkoholowych,
3) wydawac w formie Postanowien opinie 0 zgodnosci lokalizacji punkt6w sprzedazy i
podawania napoj6w alkoholowych z prawem lokalnym,
4) kierowac do Sadu Rejonowego w Wolominie wnioski 0 zobowiazanie do podjecia leczenia
os6b uzaleznionych,
5) realizowac zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie tj. prowadzenie
procedury Niebieskiej Karty i przekazywania jej do Przewodniczacego Zespolu
Interdyscyplinarnego, uczestniczenia w posiedzeniach tego zespolu.
6) wspierac dzialania Zespolu Interdyscyplinamego ds. Przeciwdzialania Przemocy w
Rodzinie.
7) dzialala w oparciu 0 regulamin pracy komisji.

Wskazniki:
1. liczba udzielonych porad w poszczeg6lnym zakresie,
2. liczba udzielonych porad prawniczych,
3. liczba os6b korzystajacych z plac6wki Osrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy
domowej,
4. liczba plac6wek wsparcia srodowiskowego,
5. liczba publikacji i materialow informacyjno-edukacyjnych,
6. liczba poszczeg6lnych spraw realizowanych przez Gminna Komisje Rozwiazywania
Problem6w Alkoholowych.
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3.

Profilaktyczna dzialalnosc informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiqzywania
problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczegoluosci dla dzieci
i mlodziezy w tym prowadzenie dzialari na rzecz dozywiania dzieci uezestniczacych
w pozalekcyjnych programach opiekuriczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Celem zadania jest edukowanie, uswiadamianie , ksztaltowanie prawidlowych postaw
i zdolnosci do dokonywania wybor6w wsrod calej spolecznosci w zakresie rozwiazywania
problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii. W ramach zadani realizowane beda
kampanie edukacyjno-informacyjne majace na celu promocje zdrowego stylu zycia, wolnego
od uzaleznien.

()
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Realizacja zadania odbywac sie bedzie w szczegolnosci poprzez:
1. Finansowanie w szkolach prowadzonych przez gmine program6w profilaktycznych,
socjoterapeutycznych dla dzieci i mlodziezy oraz innych form oddzialywan uwzgledniajacych
zagadnienia dotyczace rozwoju umiejetnosci spolecznych , przeciwdzialania uzaleznieniorn
oraz z zakresu edukacji dotyczacej zjawiska przemocy.
2. Organizacje i finansowanie specjalistycznych szkolen dla nauczycieli uprawniajacych do
prowadzenia tego typu zajec na podstawie program6w np. "Trzeci elementarz", "Sp6jrz
inaczej ", "Cukierki", "Trening Zastepowania Agresji".
3. Organizowanie czasu wolnego dzieci i rnlodziezy pozostajacych w Markach w czasie
wakacji i ferii zimowych, poprzez zapewnienie mozliwosci uczestniczenia w roznych
formach zainteresowan na terenie szkol i swietlic, klub6w sportowych, przy wsp6lpracy
z podmiotarni realizujacymi te zadania, po wczesniejszym zlozeniu pisemnej oferty wraz
harmonogramem zajec .
4. Wspieranie zadan w zakresie przeciwdzialania patologiom spolecznym - dzialania
wychowawcze wraz z dozywianiem oraz finansowaniem biezacej dzialalnosci plac6wek
wsparcia dziennego (swietlice, kluby srodowiskowe i socjoterapeutyczne) prowadzone przez
te plac6wki w roznych czesciach miasta na rzecz dzieci i mlodziezy z rodzin dysfunkcyjnych
z problemem alkoholowym, narkotykowym czy przemocy w rodzinie. Zadanie to wspierane
bedzie zgodnie z ustawa 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz
programem wsp6lpracy Miasta Marki z organizacjami pozarzadowymi.
5. Dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajec (np. sportowych) z obowiazkowym
programem profilaktycznym, jako altematywy spedzania wolnego czasu przez dzieci
i rnlodziez, udzielane zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie oraz programem i zasadami wsp6lpracy Miasta Marki
z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku
publicznego.
6. Realizacje program6w i przedsiewziec profilaktycznych opracowanych i realizowanych
przez mlodziez, skierowanych do grup rowiesniczych jak np. "Mlodziezowe Ochotnicze
Pogotowie Rowiesnicze", kluby dyskusyjne, grupy mlodziezowych lider6w.
7. Prowadzenie dzialan edukacyjnych przygotowujacych do odpowiedzialnego rodzicielstwa:
1) wzbudzanie wsrod rodzic6w potrzeby aktywnego udzialu w dzialaniach
profilaktycznych prowadzonych na terenie plac6wek oswiatowych,
2) organizowanie warsztat6w psychoedukacyjnych dla rodzic6w, kt6rzy nie radza sobie
z problemami wychowawczymi dzieci, np. program "Szkola dla rodzic6w",
3) podnoszenie swiadomosci rodzic6w 0 ich wspolodpowiedzialnosci za edukacje
i wychowanie dzieci.
8. Organizowanie lokalnych kampanii, piknik6w, konkurs6w w zakresie przeciwdzialania
uzaleznieniom oraz stosowaniu przemocy jak np. akcja .Budzik" itp.
9. Wsp6ludzial w aktualnych og6lnopolskich kampaniach dotyczacych problem6w uzaleznien
np. .Z achowaj Trzezwy Umysl", .Postaw na rodzine" "Stop 18", narkomanii np . .Blizej
siebie dalej od narkotyk6w", .Dopalacze wypalacze" oraz przeciwdzialania przemocy np.
.D ziecinstwo bez przemocy" oraz w innych kampaniach .
7
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10. Organizowanie dla dzieci i mlodziezy wypoczynku letniego LATO 2012 w formie
kolonii profilaktycznych z programem rekreacyjnym, zajeciami profilaktycznymi
i terapeutycznymi z konsultacjami indywidualnymi oraz warsztatami uczacyrni radzenia sobie
w sytuacjach stresowych przy czym zajecia te prowadzone beda przez specjaliste (pedagogapsychologa). Te formy wypoczynku oferowane beda 50 osobowej grupie dzieci z grupy
wysokiego ryzyka tj. wywodzacych sie z rodzin niewydolnych wychowawczo znajdujacych
sie w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie to powierzone bedzie zgodnie z ustawa z dnia 24
kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz programem
i zasadami wspolpracy Miasta Marki z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi
podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego.
11. Dofinansowanie dla mareckich dzieci i rnlodziezy profilaktycznych obozow i wyjazdow
z programem przeciwdzialajacyrn zachowaniom problemowym (picie alkoholu, uzywanie
narkotykow, stosowanie przemocy i agresji), ugruntowujacym system wartosci wspierajacych
w dokonywaniu wlasciwych wyborow zyciowych, organizowanych przez stowarzyszenia,
fundacje, kluby sportowe.
12. Prowadzenie badan i sondazy , lokalnych diagnoz i ekspertyz, pozwalajacych ocenic
aktualny stan problemow, zasobow i efektow podejmowanych dzialan.
13. Finansowanie zakupow materialow edukacyjnych i sprzetu, produktow niezbednych do
realizacji programow profilaktycznych i terapeutycznych, rowniez imprez profilaktycznych
dla mieszkancow miasta.
14. Prowadzenie dzialan edukacyjnych skierowanych do sprzedawcow napojow
alkoholowych oraz dzialan kontrolnych majacych na celu ograniczenie dostepnosci napojow
alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu osobom ponizej 18 roku zycia
z uwzglednieniern nie tylko aspektow prawnych lecz rowniez obszaru osobistych motywacji
(np. postawy rodzicielskie, mity na temat alkoholu) oraz nabycie umiejetnosci praktycznych
np. asertywne odmawianie sprzedazy.
15. Prowadzenie dzialalnosci w zakresie przeciwdzialania nietrzezwosci kierowcow- udzial
w kampaniach promujacych trzezwosc , dystrybucja materialow edukacyjnych.
16. Wspolpraca z mediami w zakresie propagowania wiedzy, dotyczacej profilaktyki
uzaleznien oraz przeciwdzialania przemocy w rodzinie.
Wskazniki:
1. liczba dzieci i mlodziezy uczestniczacej w programach profilaktycznych,
2. liczba przeszkolonych osob - realizatorow programow,
3. liczba dzieci i mlodziezy uczestniczacych w zajeciach pozaszkolnych i ilosc podmiotow
realizujacych zadanie,
4. liczba placowek wsparcia dziennego oraz liczba dzieci i mlodziezy uczestniczacych w
zajeciach,
5. liczba dzieci i rnlodziezy uczestniczacych w pozalekcyjnych zajeciach z programem
profilaktycznym i ilosc podmiotow realizujacych zadanie.
6. liczba dzieci mlodziezy bioracych udzial w programach rowiesniczych,
7. liczba i rodzaj projektow skierowanych do rodzicow oraz liczba rodzicow uczestniczacych
w tych projektach,
8. liczba realizowanych lokalnych kampanii, piknikow, konkursow,
9. liczba realizowanych ogolnopolskich kampanii,
10. liczba dzieci i mlodziezy - uczestnikow kolonii profilaktycznych ,
11. liczba dzieci i mlodziezy - uczestnikow letniego wypoczynku z programem
profilaktycznym,
12. liczba zrealizowanych projektow badawczych,
13. liczba publikacji i materialow edukacyjno-informacyjnych,
14. liczba przeszkolonych sprzedawcow napojow alkoholowych,
15. liczba kampanii i materialow edukacyjnych promujacych trzezwosc kierowcow.
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Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i os6b fizycznych, sluzacej
rozwiazywaniu problem6w alkoholowych, narkotykowych oraz ochrony przez
przemoca w rodzinie.

Celem zadania jest doskonalenie wspolpracy z instytucjami i organizacjami
pozarzadowymi zajmujacyrni sie problernatyka uzaleznien i przeciwdzialania przemocy
w rodzinie.
Realizacja zadania odbywac sie bedzie w szczegolnosci poprzez:
1. Organizowanie spotkan w celu wymiany doswiadczen i integracji srodowiska zawodowego
os6b zajmujacych sie profilaktyka uzaleznien i przeciwdzialaniem przemocy.
2. Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarzadowym realizujacyrn swoje dzialania
statutowe zwiazane z profilaktyka i rozwiazywaniern problem6w alkoholowych, narkomanii
1 przemocy.
3. Przekazywanie material6w edukacyjno-informacyjnych, publikacji, ksiazek jako pakiet6w
edukacyjno-informacyjnych szkolom, organizacjom pozarzadowym i instytucjom
zajmujacyrn sie profilaktyka uzaleznien i przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie.
4. Wsparcie finansowe organizacji pozarzadowych w realizacji zadan wynikajacych z
niniejszego Programu w oparciu 0 ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz
Program
wspolpracy Miasta Marki
z organizacjami pozarzadowymi .:
5. Merytoryczna wspolprace ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarzadowymi
realizujacymi swoje dzialania statutowe zwiazane z profilaktyka i rozwiazywaniem
problem6w alkoholowych, narkomanii i przemocy, wynikajacymi z niniejszego Gminnego
Programu Profilaktyki
6. Promowanie dzialan instytucji, stowarzyszen i os6b fizycznych, sluzacej rozwiazywaniu
problem6w alkoholowych, narkotykowych oraz ochrony przez przemoca w rodzinie,
mediach i na stronie intemetowej Urzedu Miasta Marki.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
Okreslone w niniejszym dokumencie kierunki dzialan maja realizowac zalozone cele na rzecz
mieszkancow miasta Marki w zakresie zmniejszenia skali zjawiska problem6w
alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie w oparciu 0 okreslone powyzej zdania.
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