Projekt
z dnia 22 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Wałbrzycha na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446
z późn.zm.), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn.zm)., uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha
na 2017 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodniczaca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Nr ………… z dnia …. 2016

Program
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
dla Miasta
Wałbrzycha na 2017 rok

Wałbrzych, październik 2016 r.
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Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:


ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, poz. 1231 z późn.zm.).



ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z
późn. zm.),



ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn.zm.),



Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm),



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 224 z póżn.zm).



Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr
43, poz. 225 z późn.zm)



Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn.zm)

Program jest spójny z:


Dolnośląskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na
lata 2013 – 2016,



Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na
lata 2016 - 2018,

Analiza problemów społecznych na terenie Wałbrzycha została szczegółowo opisana
w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata
2016-2018.

Wstęp
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Nadużywanie alkoholu jest jednym z istotniejszych problemów występujących
w naszym kraju. Wynika to z rozmiaru szkód, które są efektem spożywania alkoholu, w tym:
znaczących szkód zdrowotnych (wg Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol znajduje się na
trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia ludzi. Nadmierne i szkodliwe
spożywanie alkoholu wywołuje lub przyczynia się do ponad 60 rodzajów chorób i urazów)
społecznych (m.in. przestępczość, zakłócanie bezpieczeństwa publicznego, wypadki
samochodowe, przemoc w rodzinie) oraz ekonomicznych. Większość szkód związanych
z występowaniem problemów uzależnień to również straty pokoleniowe i długofalowe,
obejmujące obszary psychologiczne, zdrowotne, rodzinne i społeczne.
Choroba alkoholowa może dotknąć każdego, niezależnie od wykształcenia, płci,
wieku czy statusu społecznego. Wstępem do niej jest dominujące w naszym społeczeństwie
picie ryzykowne i szkodliwe. Posługując się wynikami polskich badań społecznych,
przedstawionych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
liczbę osób uzależnionych od alkoholu w Polsce można oszacować na ok. 600 – 800 tys.,
natomiast osób pijących ryzykownie i szkodliwie na ok. 2-3 mln.

Stąd też profilaktyka,

rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz szkód z nimi związanych nie może mieć
charakteru jednorazowej, choćby dynamicznej kampanii. Koniecznym jest, aby podjęte
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
działania były realizowane w sposób ciągły przy jednoczesnej współpracy wszystkich osób
i instytucji zaangażowanych w to zadanie.
Naszym wspólnym celem powinno być objęcie działaniami profilaktycznymi jak
największej liczby mieszkańców naszego miasta we wszystkich grupach wiekowych, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, bez pominięcia dzieci w wieku przedszkolnym, gdyż promocja
zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej – przyczyni się do
zmniejszenia zasięgu zachowań ryzykownych.
Rzetelne działania profilaktyczne przełożą się na wymierne korzyści zarówno
w sferze ekonomicznej, zdrowotnej czy rodzinnej oraz wpłyną na poprawę jakości życia
mieszkańców naszego miasta.

Kierunki działań przyjęte w Programie:
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podnoszenie świadomości społecznej z zakresie szkód związanych z nadużywaniem
alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych,
wspieranie działań promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, bez alkoholu
i narkotyków,
kontynuowanie działań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży,
dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem zagadnień dotyczących
zapobiegania agresji i przemocy rówieśniczej i domowej,
wzmacnianie kompetencji opiekuńczo – wychowawczej rodziców,
podnoszenie kompetencji pracowników służb i instytucji w kierunku przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy,
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych,
kontynuowanie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez
prowadzenie zajęć integracji zawodowej i społecznej.

Zasoby instytucjonalne




















SP ZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Poradni Zdrowia Psychicznego
i Terapii Uzależnień „ ANIMA” przy ul. Broniewskiego 83-85
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego
przy ul. Batorego 4
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychiatryczno – Psychologiczna
„ COGITO” przy ul. Blankowej 50c
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pomocy Psychiatryczno –
Psychologicznej „PERSONA” przy ul. Szmidta 15
Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przy Specjalistycznym Szpitalu
Zespolonym im. A. Sokołowskiego, ul. Batorego 4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:
Dział Profilaktyki Uzależnień działający w:
- Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3
- Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Beethovena 1-2
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, ul. Ogrodowa 2a
Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Pl. Magistracki 1
Placówki Wsparcia Dziennego
Komenda Miejska Policji, przy ul. Mazowieckiej 2
Straż Miejska, ul. Matejki 1
Sąd Rejonowy, ul. Słowackiego 10
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Beethovena
1-2
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Organizacje pozarządowe

Grupy samopomocowe działające na rzecz pomocy osobom uzależnionym:


„NOVA” Piaskowa Góra - Centrum Integracji Rodziny ul. Grota Roweckiego 3
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„1- SZY KROK” Stary Zdrój - Integracyjny Dom dla Bezdomnych ul. Pocztowa 22
„EMANUEL” Śródmieście, ul. Chrobrego 1
„NADZIEJA” Śródmieście, ul, Niepodległości 24
„PORANEK” Śródmieście, ul. Niepodległości 24
„MIMO WSZYSTKO”, ul. Sienkiewicza 4, Szczawno Zdrój
„WSPARCIE”, ul. Sienkiewicza 4, Szczawno Zdrój
„TĘCZA”, ul. Sienkiewicza 4, Szczawno Zdrój

Cel nadrzędny Programu:
Zmniejszenie skali zjawiska występowania problemów alkoholowych na terenie
Wałbrzycha

Cele szczegółowe:
1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych
2. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich
rodzinom w wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu
3. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie –
dorosłych i dzieci
4. Promowanie zachowań wolnych od nałogów poprzez edukację publiczną w zakresie
problemów alkoholowych
5. Wspieranie i edukowanie rodzin z problemem alkoholowym
6. Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji zajmujących się
rozwiązywaniem problemów alkoholowych
7. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od
alkoholu
8. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo –
wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
9. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia dla osób uzależnionych i ich rodzin
poprzez współpracę z ruchami, społecznościami oraz organizacjami abstynenckimi.
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Zadania Programu:
I.
Lp.
1

2

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
Zadania szczegółowe
Sposób realizacji i
Adresaci
Rezultaty/Produkty
realizator
Prowadzenie Punktów
Punkt Konsultacyjny dla Mieszkańcy
Liczba osób, liczba
Konsultacyjnych dla osób osób z problemem
Wałbrzycha –
udzielonych porad
uzależnionych i ich rodzin alkoholowym
osoby zagrożone
(poradnictwo
i/lub uzależnione
indywidualne)
od alkoholu

Prowadzenie
specjalistycznej terapii i
poradnictwa – wsparcie
placówek uzależnienia od
alkoholu, finansowanie
podstawowego programu
terapeutycznego dla osób
uzależnionych i ich rodzin

MOPS-DPUiIK, Poradnia
Profilaktyczno –
Konsultacyjna MONAR,
PZP ANIMA, Klub
Abstynenta
Grupa motywacyjna dla
osób z problemem
alkoholowym

Mieszkańcy
Wałbrzycha –
osoby zagrożone
i/luz uzależnione
od alkoholu

Liczba osób
uczestniczących,
liczba spotkań
grupy

Mieszkańcy
Wałbrzycha –
rodziny osób
uzależnionych od
alkoholu

Liczba osób
uczestniczących,
liczba spotkań
grupy

Dzieci i młodzież

Liczba osób
biorących udział w
terapii i, które
ukończyły terapię

Poradnia Leczenia
Uzależnień dzieci i
młodzieży
Terapia grupowa dla
osób uzależnionych od
alkoholu

Osoby
uzależnione od
alkoholu

Liczba osób
biorących udział w
terapii i, które
ukończyły terapię

PZP ANIMA, ZLO Czarny
Bór
Terapia indywidualna
dla osób uzależnionych
od alkoholu

Osoby
uzależnione od
alkoholu

Liczba osób
biorących udział w
terapii i, które
ukończyły terapię

MOPS-DPUiIK

Grupa wsparcia dla osób
współuzależnionych
MOPS-DPUiIK, Klub
Abstynenta
(prowadzenie grupy Alanon)
Terapia i leczenie
uzależnień od środków
psychoaktywnych

PZP ANIMA, ZLO Czarny
Bór
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Terapia dla osób
współuzależnionych
PZP ANIMA
Grupy samopomocowe
działające na rzecz
pomocy osobom
uzależnionym

3

Kształcenie pracowników
placówek i
przedstawicieli instytucji
– podnoszenie poziomu
kompetencji kadry
zajmującej się
problemem alkoholowym

Klub Abstynenta
Szkolenie z zakresu
pracy z trudnym
klientem z problemem
alkoholowym
MOPS-DPUiIK
Szkolenie z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi i
zachowań ryzykownych
MOPS-DPUiIK
Uczestnictwo w
szkoleniach i
konferencjach
podnoszących
kompetencje kadry
zajmującej się
rozwiązywaniem
problemów
alkoholowych
NGO
Cykliczne spotkania,
warsztaty edukacyjno –
informacyjne dla
przedstawicieli instytucji
samorządowych i
organizacji
pozarządowych w
zakresie
przeciwdziałania
uzależnieniom i
przemocy

4

Wspomaganie
działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób

Rodziny osób
uzależnionych od
alkoholu

Liczba osób
biorących udział w
terapii i, które
ukończyły terapię

Osoby
uzależnione od
alkoholu

Pracownicy
socjalni, asystenci
rodziny,
koordynatorzy
pieczy zastępczej,
kuratorzy

Liczba osób
biorących udział w
szkoleniu

Pracownicy
socjalni, asystenci
rodziny,
koordynatorzy
pieczy zastępczej,
kuratorzy
Instytucje
samorządowe i
organizacje
pozarządowe

Liczba osób
biorących udział w
szkoleniu

Minimum raz na
kwartał

Liczba spotkań

Liczba szkoleń,
konferencji, wizyt
studyjnych, liczba
pracowników
biorących udział
w/w

Organizacja spotkań po
stronie MOPS-DPUiIK
Wspieranie ruchów
Współpraca z
trzeźwościowych,
ruchami,
pomocowych, instytucji i społecznościami
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fizycznych służącej
osób fizycznych w
rozwiązywaniu
działalności służącej
problemów alkoholowych rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych

5

Wspieranie zatrudnienia
socjalnego

BZiSS UM
Organizowanie i
finansowanie Klubu
Integracji Społecznej w
celu przeciwdziałania
wykluczeniu
zawodowemu i
marginalizacji
MOPS - DPUiIK

6

Działalność Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

-Podejmowanie
czynności zmierzających
do orzeczenia o
zastosowaniu
obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu
wobec osoby, która w
związku z
nadużywaniem alkoholu
powoduje rozpad życia
rodzinnego,
demoralizację
nieletnich, uchyla się od
pracy, czy
systematycznie zakłóca
spokój lub porządek
publiczny
-Prowadzenie lokalnej
polityki wobec
problemów
alkoholowych poprzez
aktywny udział w
tworzeniu i opiniowaniu
aktów prawnych
dotyczących tego
zagadnienia

oraz
organizacjami
abstynenckimi

Osoby
długotrwale
bezrobotne,
uzależnione od
środków
psychoaktywnych
po zakończeniu
programu
terapeutycznego
z ZLO
Osoby
uzależnione od
alkoholu

Liczba osób, liczba
edycji KIS

Sprawozdanie z
działalności
MKRPA

II.
Lp.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
Zadania szczegółowe
Sposób realizacji i
Adresaci
Rezultat/Produkt

Id: 5F010DFE-04B3-4CA0-8FE6-1E67A0260592. Projekt

Strona 8

1

Pomoc dzieciom z rodzin
z problemem
alkoholowym

realizator
Prowadzenie i
finansowanie Placówki
Wsparcia Dziennego, w
której prowadzona jest
praca z dziećmi z rodzin
z problemem
alkoholowym
PWD, BZiSS UM
Dofinasowanie obozów
socjoterapeutycznych

Dzieci i młodzież

Liczba dzieci i
młodzieży
zapisanych do PWD

Dzieci i młodzież

Liczba dzieci i
młodzieży
uczestniczących w
obozach
Liczba
zatrudnionych osób
w placówkach
pomocy dla dzieci z
rodzin z problemem
alkoholowym

Dzieci i młodzież

Liczba dzieci i
młodzieży, liczba
działań

Dzieci i młodzież i
ich rodziny

Liczba spotkań
zespołów
interdyscyplinarnych
ds. pomocy dziecku i
rodzinie

BZiSS UM
Częściowe finansowanie
zatrudnienia
pracowników
merytorycznych w
placówkach pomocy dla
dzieci z rodzin z
problemem
alkoholowym w ramach
zlecanych zadań
prowadzenia placówek
wsparcia dziennego i
zajęć opiekuńczowychowawczych
BZiSS UM
Podejmowanie działań
na rzecz pomocy
dziecku i rodzinie z
problemem
alkoholowym
PWD, BZiSS UM
Wspieranie i
koordynowanie pracy
interdyscyplinarnych
zespołów ds. pomocy
dziecku i rodzinie z
problemem
alkoholowym

2

Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

MOPS-DPUiIK, DWR,
PWD, ZPS, BZiSS UM
Realizacja zadań
Gminnego programu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i
ochrony ofiar przemocy
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dla miasta Wałbrzycha
na lata 2016 - 2020
Podnoszenie
kompetencji w zakresie
przeciwdziałania
przemocy oraz
obowiązujących
procedur i rozwiązań
prawnych, zasad pracy
interdyscyplinarnej i
kontaktu z osobą
doznającą i stosującą
przemoc
Podejmowanie działań
na rzecz wypracowania
lokalnej strategii działań
w obszarze ochrony
rodzin przed przemocą
Wspieranie rodziców w
podnoszeniu
umiejętności
rodzicielskich
przygotowujących
rodziców do
wychowania dzieci bez
stosowania przemocy i
radzenia sobie z
trudnymi sytuacjami
wychowawczymi
MOPS-DPUiIK, PWD,
SOWiIK
Prowadzenie i
dofinansowanie
Specjalistycznego
Ośrodka Wsparcia i
Interwencji Kryzysowej
SOWiIK
Finasowanie miejsc
pomocy dla ofiar
przemocy w rodzinie
SOWiIK
Prowadzenie edukacji
społecznej dotyczącej
zjawiska przemocy,
rozpowszechnianie
informacji na temat
zjawiska przemocy i jej
mechanizmów
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Przedstawiciele
instytucji
samorządowych i
organizacji
pozarządowych

Przedstawiciele
instytucji
samorządowych i
organizacji
pozarządowych
Rodzice z
problemem
alkoholowym

Liczba osób, liczba
działań, liczba
spotkań

Osoby
korzystające ze
wsparcia SOWiIK

Liczba osób

Osoby
korzystające ze
wsparcia SOWiIK

Liczba osób

Mieszkańcy
Wałbrzycha

Kampania Biała
Wstążka, Kampania
Ławkowa, programy
edukacyjne w
szkołach: „ Nie daj
się”, „ Chronimy
dzieci”, „Przemoc
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boli” itp.
MOPS-DPUiIK, Policja,
Straż Miejska, SOWiIK,
PWD
Podejmowanie działań
wobec osób stosujących
przemoc
SOWiIK, MOPS-DPUiIK,
Policja,
Podejmowanie działań
na rzecz usprawnienia
współpracy z
przedstawicielami
wymiaru
sprawiedliwości i
organów ścigania, które
mogą kierować osoby
stosujące przemoc do
udziału w programach
korekcyjno –
edukacyjnych

Osoby stosujące
przemoc

Osoby stosujące
przemoc

SOWiIK, kuratorzy,
Policja, MOPS

III.

Lp.
1

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
Zadania szczegółowe
Sposób realizacji i
Adresaci
Rezultaty/Produkty
realizator
Działania profilaktyczne Prowadzenie programów Dzieci i młodzież
Liczba dzieci i
podejmowane wobec
profilaktycznych dla dzieci
młodzieży
dzieci i młodzieży
i młodzieży na terenie
uczestniczących w
szkół, innych placówek
programach
oświatowych oraz
profilaktycznych
placówek opiekuńczo –
wychowawczych
MOPS-DPUiIK, Poradnia
Profilaktyczno –
Konsultacyjna MONAR,
PTOZ, organizacje
pozarządowe, BZiSS UM,
BEiW UM, PWD, Klub
Abstynenta
Prowadzenie działań
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Rodzice

Liczba osób
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edukacyjnych
kierowanych do rodziców

2

Edukacja publiczna w
zakresie problematyki
alkoholowej

MOPS-DPUiIK (grupa dla
rodziców), PWD, Poradnia
Profilaktyczno –
Konsultacyjna MONAR
Podejmowanie działań
kierowanych do
sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań
kontrolnych i
interwencyjnych
mających na celu
ograniczenie dostępności
napojów alkoholowych i
przestrzeganie zakazu
sprzedaży alkoholu
poniżej 18 r.ż.
Podejmowanie działań
związanych z profilaktyką
problemów
alkoholowych, w tym
promowanie zachowań
wolnych od nałogów,
promocja zdrowego stylu
życia:
- działania
środowiskowe(np.
konkurs Kolorowe
Podwórka, Festiwal
Podwórek, festyn
Zachowaj Trzeźwy Umysł
itp.)
- działalność UTW
Instytucje samorządowe,
organizacje pozarządowe
Prowadzenie działań
edukacyjnych z
wykorzystaniem
materiałów edukacyjnych
w szkołach
podstawowych,
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych,
podczas działań
środowiskowych i
festynów. Realizacja
kampanii i programów:
Postaw na rodzinę,
Alkohol niszczy, Ciąża bez
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korzystających z
działań, liczba
działań, liczba
spotkań

Sprzedawcy
alkoholu

Liczba działań,
liczba kontroli

Mieszkańcy
Wałbrzycha

Uczniowie szkół,
mieszkańcy
Wałbrzycha

Liczba szkół, liczba
uczniów, liczba
wykorzystanych
materiałów
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alkoholu.
MOPS – DPUiIK, Poradnia
Profilaktyczno –
Konsultacyjna MONAR,
Policja, Straż Miejska
Przeciwdziałanie
nietrzeźwości na drogach.
Realizacja Kampanii
przeciw pijanym
kierowcom wśród
uczniów szkół średnich.
MOPS – DPUiIK, Policja
Upowszechnianie wiedzy i
informacji na temat
miejsc świadczących
pomoc dla osób i rodzin z
problemem alkoholowym

Uczniowie szkół
średnich,
mieszkańcy
Wałbrzycha

Liczba szkół, liczba
uczniów

Liczba wydanych
artykułów, ulotek,
plakatów, broszur,
informacji na
stronach
internetowych

Instytucje samorządowe i
organizacje pozarządowe

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i
15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Zadania szczegółowe
Sposób realizacji i
Adresaci
Rezultaty/Produkty
realizator
Dokonywanie kontroli
MKRPA,
Sprzedawcy
Liczba kontroli
przestrzegania zasad i
alkoholu
warunków korzystania z
zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych,
a w szczególności
sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim i
nietrzeźwym
Podejmowanie
Policja
Liczba podjętych
interwencji w
interwencji
przypadku złamania
zakazów promocji i
reklamy napojów
alkoholowych

IV.
LP
1

2

Monitorowanie realizacji Programu i koordynację zadań „Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok” prowadzi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
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Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Monitoring realizacji Programu prowadzony będzie
poprzez sprawozdanie przedstawiane Radzie Miejskiej oraz sprawozdanie składane
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Źródło i zasady finansowania programu.
Źródłem finansowania zadań „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok” są środki własne budżetu gminy
oraz pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Programu jest zgodny
z uchwałą budżetową na rok 2017.
Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
finansowana ze środków przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Wynagrodzenie członków Komisji wynosić będzie w roku 2017
150 zł za udział w posiedzeniu Komisji, przeprowadzony wywiad środowiskowy oraz kontrolę
punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
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UZASADNIENIE
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017
r. określa zadania będące kontynuacją realizowanych w Wałbrzychu działań profilaktycznych mających na
celu przeciwdziałanie nadużywaniu alkoholu oraz minimalizację szkód społecznych wynikających z
używania alkoholu i narkotyków w sposób zorganizowany i kompleksowy.
Program został opracowany zgodnie z zadaniami wyznaczonymi w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz potrzebami
występującymi na terenie gminy Wałbrzych i dotyczy kształtowania polityki społecznej, w szczególności:
- tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do
powstrzymywania się od spożywania alkoholu,
- prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej, ograniczanie dostępności alkoholu,
- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie.
Program został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Problemów Alkoholowych, zgodnie
z protokołem z dnia 28.10.2016 r.
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczaca Rady Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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