Załącznik
do Uchwały nr XVI/182/2007
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2007 roku

MIEJSKI PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2008

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2008 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych wynikających z uŜywania alkoholu.
Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4' ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982 roku (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z treścią tej ustawy zadania
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez:
- tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie
motywuje powstrzymywanie się od spoŜywania alkoholu,
- działalność wychowawczą i informacyjną,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzaleŜnionych od alkoholu,
- zapobieganie negatywnym następstwom naduŜywania alkoholu i ich
usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Priorytetem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów
niezbędnych do radzenia sobie z juŜ istniejącymi problemami. Realizacja działań
zawartych w programie ma charakter długofalowy i nie odbiega w swej formie i treści
od poprzednio przyjmowanych programów. Warunkuje to w duŜym stopniu
skuteczność podejmowanych działań.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
realizowany jest w Biurze ds. UzaleŜnień – Urzędu Miasta Leszna. W jego realizacji
uczestniczą osoby fizyczne i prawne oraz organizacje pozarządowe działające
w mieście.
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MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008

CELE/REZULTATY

1. Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacji dla osób
uzaleŜnionych od
alkoholu oraz
współuzaleŜnionych

ZADANIA

ORGANY I
INSTYTUCJE
ODPOWIEDZIALNE

WSKAŹNIKI

1.1. Współpraca
i współdziałanie z poradniami
dla osób z problemami
alkoholowymi w zakresie
realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- prowadzenie grup
terapeutycznych dla osób
uzaleŜnionych
i współuzaleŜnionych
od alkoholu
- prowadzenie grup rozwoju
osobistego dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu
- prowadzenie terapii
uzaleŜnień w Areszcie
Śledczym w Lesznie
1.2. Przyjmowanie wniosków o
objęcie leczeniem odwykowym
1.3. Prowadzenie rozmów
interwencyjno-motywujących
do podjęcia leczenia przez
osoby naduŜywające alkohol.
Prowadzenie rozmów
interwencyjnych ze sprawcami
przemocy domowej

Biuro ds. UzaleŜnień
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Poradnia
Odwykowa

Liczba pacjentów
zgłaszających się do
placówek lecznictwa
odwykowego

Biuro ds. UzaleŜnień

Liczba osób
zgłoszonych
Liczba podjętych
interwencji

1.4. Prowadzenie poradnictwa
i interwencji w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

1.5. Kierowanie na badania
przez biegłego po
zgromadzeniu odpowiedniej
dokumentacji osoby, które
w związku z naduŜywaniem
alkoholu powodują rozkład
Ŝycia rodzinnego,
demoralizację nieletnich,
zakłócają spokój i porządek
publiczny, w celu wydania
opinii w przedmiocie
uzaleŜnienia od alkoholu i
wskazania zakładu leczniczego

Członkowie Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Biuro ds.
UzaleŜnień, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej,
Policja
Członkowie Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Biuro ds.
UzaleŜnień, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej,
Policja
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Policja,
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie

Liczba udzielonych
porad

Ilość wniosków
skierowanych do
biegłych
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1.6. Kierowanie spraw do Sądu
w celu wydania postanowienia
dotyczącego leczenia
odwykowego

2. Udzielanie rodzinom,
w których występują
problemy alkoholowe
pomocy
psychospołecznej i
prawnej

2.1.Współpraca z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
w zakresie udzielania pomocy
rodzinom z problemem
alkoholowym:
- zbieranie i gromadzenie
dokumentacji dotyczącej osób
zgłoszonych do Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- dofinansowanie jadłodajni dla
osób bezdomnych i
uzaleŜnionych
- współpraca z Bankami
śywności w celu wsparcia
rodzin w sytuacjach
kryzysowych
2.2. Dofinansowanie
programów terapeutycznych
prowadzonych w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej

Biuro ds. UzaleŜnień
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Sąd Rejonowy
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie, Biuro ds.
UzaleŜnień, Miejska
Komisja Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Policja,
StraŜ Miejska
Banki śywności

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

Biuro ds. UzaleŜnień
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
Sąd Rejonowy, Policja
2.4. Opracowywanie strategii
Biuro ds. UzaleŜnień
postępowania w przypadkach
Miejska Komisja
rozpoznania i zgłoszenia
Rozwiązywania
przemocy domowej
Problemów
Alkoholowych, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
Sąd Rejonowy
2.5. Monitorowanie sytuacji w
Biuro ds. UzaleŜnień
rodzinach, w których dochodzi
Miejska Komisja
do przemocy, a w szczególności Rozwiązywania
uruchamianie współpracy słuŜb Problemów
Alkoholowych, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
Sąd Rejonowy, Policja
2.6. Udzielenie pomocy
Ośrodek Interwencji
prawnej i psychologicznej
Kryzysowej
rodzinom osób uzaleŜnionych
Biuro ds. UzaleŜnień
od alkoholu oraz ofiarom
Powiatowe Centrum
przemocy
Pomocy Rodzinie

Liczba spraw
skierowanych do
Sądu

Liczba osób
korzystających
z pomocy

Liczba osób
uczestniczących
w programach, liczba
osób korzystających
z pomocy

2.3. Współpraca
z przedstawicielami wymiaru
sprawiedliwości w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

Opracowane
procedury

Sprawozdania,
wywiady

Liczba osób
korzystających
z pomocy
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3.Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i edukacyjnej,
w szczególności dla
dzieci i młodzieŜy

2.7. Prowadzenie „szkoły dla
rodziców”, której celem jest
doskonalenie umiejętności
wychowawczych rodziców
2.8. Prowadzenie punktu
konsultacyjnego dla rodziców
i młodzieŜy sięgającej po
środki psychoaktywne
2.9. Prowadzenie punktu
konsultacyjnego dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu
3.1. Wspieranie i
koordynowanie pracy
interdyscyplinarnych zespołów
ds. pomocy dziecku i rodzinie
z problemem alkoholowym

3.2.Wspieranie szkół
podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
w rozwijaniu działań
profilaktycznych

Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka

Listy obecności na
szkoleniach

MłodzieŜowe Centrum
Profilaktyki
„Alternatywa”

Karty przyjęć

Klub Inteligencji
Katolickiej

Liczba konsultacji

Biuro ds. UzaleŜnień,
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, placówki
oświatowe, Miejski
Ośrodek Pomocy
Rodzinie, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej,
Policja, StraŜ Miejska
Biuro ds. UzaleŜnień,
Dyrektorzy szkół,
pedagodzy szkolni

Opracowane
procedury

Sprawozdania
z prowadzonych
zajęć

3.3.Wspieranie i prowadzenie
programów profilaktyczno
edukacyjnych dla dzieci
i młodzieŜy

Biuro ds. UzaleŜnień
MłodzieŜowe Centrum
Profilaktyki
„Alternatywa”, Monar

Sprawozdania
z prowadzonych
zajęć

3.4. Prowadzenie placówek
opiekuńczo wychowawczych
dla dzieci i młodzieŜy; pomoc
w rozwiązywaniu problemów
psychospołecznych

Biuro ds. UzaleŜnień
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie

Dzienniki zajęć

3.5. Prowadzenie wyjazdowych
form terapii dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych

Biuro ds. UzaleŜnień

Sprawozdania
z prowadzonych
zajęć

3.6. Dostarczanie wiedzy na
temat FAS (Alkoholowy Zespół
Płodowy) psychologom,
pedagogom, terapeutom oraz
wszystkim, którzy zajmują się
pomocą dzieciom z rodzin
z problemem alkoholowym
3.7. Organizowanie szkoleń
uwzględniających nowoczesne
podejście do profilaktyki,
uŜywania substancji
psychoaktywnych oraz
koordynacja lokalnych strategii
profilaktycznych

Biuro ds. UzaleŜnień

Sprawozdania
z prowadzonych
zajęć, lista obecności

Biuro ds. UzaleŜnień
MłodzieŜowe Centrum
Profilaktyki
„Alternatywa”
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

Sprawozdania
z prowadzonych
zajęć,
listy obecności
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3.8. Dofinansowywanie szkoleń
i kursów specjalistycznych w
zakresie pracy z dziećmi oraz
prowadzenie zajęć
profilaktycznych dla róŜnych
grup zawodowych
3.9. Opracowywanie oraz
upowszechnianie materiałów
informacyjno-edukacyjnych dla
animatorów działań
profilaktycznych w
społecznościach lokalnych.
Prowadzenie działalności
edukacyjno-informacyjnej
poprzez środki masowego
przekaz

Biuro ds. UzaleŜnień,
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, placówki
oświatowe
MłodzieŜowe Centrum
Profilaktyki
„Alternatywa”
Biuro ds. UzaleŜnień,
Państwowa Agencja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Biuro ds. Narkomanii
Lokalne media

3.10. Współpraca z instytucjami Monar, Fundacja Odzew,
i organizacjami działającymi na Stowarzyszenie na rzecz
rzecz profilaktyki uzaleŜnień
aktywizacji zawodowej
i pomocy socjalnej
młodzieŜy, Związek
Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca w
Lesznie, Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie,
MłodzieŜowe
Centrum Profilaktyki
„Alternatywa”, Policja,
StraŜ Miejska
3.11. Współpraca z Państwową Biuro ds. UzaleŜnień
WyŜszą Szkołą Zawodową i
Państwowa WyŜsza
WyŜszą Szkołą Humanistyczną Szkoła Zawodowa
WyŜsza Szkoła
Humanistyczna
3.12. Realizacja
Biuro ds. UzaleŜnień
pozalekcyjnych zajęć
Kluby Sportowe
sportowych jako elementu
oddziaływań profilaktycznych
3.13. Diagnoza sytuacji
społecznej dotyczącej uŜywania
środków psychoaktywnych na
podstawie przeprowadzonych
badań socjologicznych

Biuro ds. UzaleŜnień,
WyŜsze Uczelnie,
Pracownie Badań
Społecznych

Sprawozdania
z prowadzonych
zajęć, listy obecności

Materiały
informacyjnoedukacyjne

Sprawozdania

Liczba zawartych
porozumień

Sprawozdania
z prowadzonych
zajęć, listy
uczestników
Wyniki badań
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4. Wspomaganie
działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób
fizycznych słuŜącej
rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych

5. Podejmowanie
interwencji w związku
z naruszeniem przepisów
określonych w art. 13´
i 15 ustawy oraz
występowanie przed
Sądem w charakterze
oskarŜyciela publicznego

6. Zasady wynagradzania
Członków Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

4.1. Współpraca z
organizacjami pozarządowymi,
Kościołem i związkami
wyznaniowymi w zakresie
promowania postaw
abstynenckich, wychowania
w trzeźwości i przeciwdziałania
uzaleŜnieniom

Biuro ds. UzaleŜnień
Związek Harcerstwa
Polskiego Komenda
Hufca w Lesznie,
Kluby sportowe,
Fundacje, Parafie,
Stowarzyszenia, Kluby
Abstynencie, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej,
MłodzieŜowe Centrum
Profilaktyki
„Alternatywa”

Sprawozdania

4.2. Merytoryczne i finansowe
wspieranie stowarzyszeń
i organizacji trzeźwościowych

Biuro ds. UzaleŜnień
„Ruch Trzeźwościowy”
„Klub Abstynentów

Sprawozdania
finansowe

4.3. Prowadzenie szkoleń dla
róŜnych grup zawodowych w
zakresie pracy z osobami
uzaleŜnionymi

Biuro ds. UzaleŜnień

Sprawozdania
z prowadzonych
szkoleń,
listy obecności

5.1. Prowadzenie kontroli
punktów sprzedaŜy alkoholu
pod kątem przestrzegania
ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

Członkowie Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Protokoły kontroli

5.2. Podejmowanie działań
edukacyjnych skierowanych do
sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań
kontrolnych i interwencyjnych,
mających na celu ograniczenie
dostępności napojów
alkoholowych i przestrzeganie
zakazu sprzedaŜy alkoholu
osobom poniŜej 18 roku Ŝycia

Biuro ds. UzaleŜnień,
Miejska komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, StraŜ
Miejska, sprzedawcy
sklepów

Ilość interwencji,
listy obecności, ilość
osób przeszkolonych

5.3.Współpraca z Policją
i StraŜą Miejską w zakresie
przestrzegania przepisów

Biuro ds. UzaleŜnień,
Policja, StraŜ Miejska

Ilość interwencji,
sprawozdania ze
spotkań

6.1. Ustala się wynagrodzenie
dla członków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości:
- przewodniczący Komisji 15%
najniŜszego wynagrodzenia za
pracę pracowników, ustalonego
na podstawie odrębnych
przepisów,

Biuro ds. UzaleŜnień
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Listy obecności, listy
wypłat
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- członkowie Komisji 10%
najniŜszego wynagrodzenia za
pracę pracowników, ustalonego
według odrębnych przepisów,
za wykonywanie niŜej
wymienionych zadań:
1. inicjowanie działań
w zakresie realizacji zadań
własnych gminy związanych
z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów
alkoholowych
2. prowadzenie rozmów
interwencyjno-motywujących
do podjęcia leczenia
odwykowego uzupełnionych
diagnozą medyczną;
3. prowadzenie kontroli
przestrzegania warunków
sprzedaŜy i podawania napojów
alkoholowych;
4. opiniowanie wniosków
o wydawanie zezwoleń na
sprzedaŜ i podawanie napojów
alkoholowych;
5. udział w posiedzeniach
Komisji dotyczących innych
spraw niŜ wymienione
w pkt 2-3.
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