Załącznik
do Uchwały Nr XV/156/2019
Rady Miasta Przeworska
z dnia 28 listopada 2019 r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w mieście Przeworsku na rok 2020
CELE STRATEGICZNE

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych w środowisku miasta.
2. Likwidacja lub zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych
3. Zwiększenie zasobów oraz skuteczności środków i instytucji stanowiących instrumenty walki
z patologiami wynikającymi z uzależnień.

DZIAŁANIA I CELE OPERACYJNE
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Cel i rodzaj działania

Nr
zadania

1.Przygotowanie
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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1.Działalność MKRPA- zasady wynagradzania.
Burmistrz Miasta
a) ustala się wynagrodzenie dla Przewodniczącego MKRPA na kwotę Przeworska
160 zł (brutto) za posiedzenie, Sekretarza MKRPA na kwotę 140 zł
(brutto) za posiedzenie,
b) ustala się wynagrodzenie Członka MKRPA na kwotę 110 zł (brutto)
za posiedzenie,
c) podstawą naliczenia wynagrodzenia jest lista obecności
na posiedzeniu komisji
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1.Działalność Koordynatora ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Uzależnień
w mieście Przeworsku w ramach obowiązków merytorycznego
pracownika UM.
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1.Kontrola:
a) sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym
b) przestrzeganie zakazu reklamy
c) wykraczanie poza warunki zezwolenia
d) zachowania porządku publicznego w miejscu sprzedaży
e) przestrzeganie zasad usytuowania punktów sprzedaży
i warunków sprzedaży
f) sprzedaży alkoholu pochodzącego z nielegalnego źródła
2.Prowadzenie akcji informacyjnej wśród sprzedawców w celu
wyeliminowania łamania prawa m.in. poprzez organizowanie
i finansowanie szkoleń dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta.

Burmistrz Miasta Przeworska
Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Przeworsku
Urząd Miasta Przeworska
Komenda Powiatowa Policji
Straż Miejska

1.Dofinansowanie :
a) imprez mających na celu promowanie zdrowego trybu życia
i aktywnego wypoczynku (zawody sportowe, kolonie,
półkolonie, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci zagrożonych
patologiami, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, profilaktyczne
spotkania teatralne, imprezy sportowo-kulturalno-rekreacyjne)
organizowanych przez szkoły, instytucje, stowarzyszenia i
organizacje społeczne.
b) budowy, modernizacji, remontu i wyposażenia obiektów
sportowych, szkolnych, przeznaczonych do uprawiania sportu
lub zagospodarowania czasu wolnego, terenów rekreacyjnych na
terenie miasta – przeznaczonych do uprawiania sportu
(np. szkolnych i osiedlowych boisk sportowych).
2.Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Burmistrz Miasta Przeworska

2. Koordynowanie oraz nadzór nad realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3.Współpraca z instytucjami i organizacjami
społecznymi.

Ograniczenie dostępności do alkoholu w celu
eliminowania zjawiska:
- nadużywania alkoholu przez dorosłych,
- używania przez nieletnich,
- łamania prawa przez sprzedawców.

Tworzenie alternatywnych form spędzania
czasu wolnego, w celu ograniczenia spożycia
alkoholu.
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Metody i formy realizacji

Realizatorzy zadania

Burmistrz Miasta Przeworska

Szkoły
Stowarzyszenia
Fundacje
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1. Edukacja grup zawodowych i osób
zajmujących się problemem alkoholizmu.
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1.Finansowanie lub dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki:
a) członków MKRPA,
b) pracowników jednostek organizacyjnych miasta oraz instytucji
współpracujących z władzami miasta w zakresie profilaktyki
uzależnień tj. nauczycieli, pedagogów szkolnych, policjantów,
strażników miejskich, pracowników MOPS,
c) członków grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego.

Burmistrz Miasta Przeworska

2.Finansowanie zakupów prenumeraty czasopism, plakatów, broszur,
filmów i innych materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej.

1. Wspieranie działalności istniejących na
terenie miasta Przeworska Stowarzyszeń,
których celem jest krzewienie trzeźwości
i abstynencji.
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1.Udzielanie pomocy finansowej (dotacje) dla stowarzyszeń, fundacji, Burmistrz Miasta Przeworska
zgromadzeń zakonnych i innych podmiotów prowadzących świetlice
wychowawcze, opiekuńcze lub terapeutyczne – realizujących zadania Podmioty działające na
terenie miasta Przeworska
pożytku publicznego.
2. Współpraca organizacyjna – współdziałanie.

1.Prowadzenie
ustawicznej
akcji
informacyjnej o skutkach alkoholizmu –
skierowanej do
mieszkańców miasta
Przeworska
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3. Popieranie, propagowanie i promowanie pozytywnych działań
stowarzyszeń lub innych podmiotów działających na rzecz krzewienia
trzeźwości i abstynencji lub profilaktyki uzależnień, a także walki
z przemocą.
1.Wspieranie i finansowanie działającego na terenie miasta Przeworska
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w
Rodzinie.
a) zapewnienie w ramach działalności ww. Punktu pomocy prawnej,
psychologicznej,
dyżuru
przedstawiciela
Miejskiej
Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratora sądowego,
mediatora i specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
b) informowanie mieszkańców miasta o możliwościach skorzystania
z pomocy przez osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu
poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Przeworska.
2.Organizacja konkursów o tematyce związanej z uzależnieniami oraz
promocją zdrowia i zdrowego trybu życia - dla dzieci i młodzieży. Zakup
materiałów konkursowych oraz nagród i upominków dla uczestników
konkursu.
3.Realizacja programów profilaktyczno–edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży w zakresie uzależnień oraz zdrowego stylu życia.

i realizujące zdania dla całej
społeczności lokalnej

Burmistrz Miasta Przeworska

Szkoły
Stowarzyszenia
MOK
MOSiR
MBP

PSYCHOPEDAGOGICZNA
PROFILAKTYKA
UZALEŻNIEŃ

Udzielanie pomocy osobom
uzależnionym i członkom ich rodzin,
ochrona przed przemocą w rodzinie

ZMNIEJSZANIE
SKUTKÓW
ALKOHOLIZMU

Ochrona dzieci i zmniejszenie
negatywnych skutków przebywania
w rodzinie alkoholicznej lub
zagrożonej niedostosowaniem
społecznym

WSPÓŁPRACA Z
KOSCIOŁEM
KATOLICKIM ,
INNYMI ZWIĄZKAMI
WYZNANIOWYMI,
INSTYTUCJAMI I

Wspieranie działalności instytucji
służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
zwalczających uzależnienia
i przemoc w rodzinie.

9

Miejska Komisja
1. Zadania MKRPA
a) przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
uzależnionych od alkoholu
b) kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie przez biegłych
sądowych
c) kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego osób uzależnionych
d) uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup
Roboczych (na podstawie art.9 a ust.3 pkt 2 i ust.11 pkt 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja
procedury „Niebieskiej Karty”
e) monitorowanie środowiska pod kątem problemów uzależnień.
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1.Pokrywanie kosztów biegłego orzekającego o stopniu uzależnienia Burmistrz Miasta Przeworska
Burmistrz Miasta Przeworska
od alkoholu.
2.Pokrywanie kosztów leczenia mieszkańców miasta Przeworska
odwiezionych do Izby Wytrzeźwień w przypadku braku możliwości
odzyskania poniesionych kosztów od osoby tam przebywającej.
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Dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych Burmistrz Miasta Przeworska
na obozach, zimowiskach, koloniach, półkoloniach, rajdach, biwakach –
MOPS
organizowanych przez szkoły, instytucje i organizacje.

12

Nadzór, współdziałanie oraz dofinansowanie działalności świetlic Burmistrz Miasta Przeworska
opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, realizujących programy MOPS
Stowarzyszenia, Fundacje
profilaktyczne.
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Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.
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Dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania rodzin zagrożonych Burmistrz Miasta Przeworska
alkoholizmem,
niedostosowaniem
społecznym
oraz
rodzin
dysfunkcyjnych - jadłodajnie.
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Finansowanie systemu monitoringu miejsc zagrożonych i podwyższonego Burmistrz Miasta Przeworska
Komenda Powiatowa Policji
ryzyka (monitorowanie i oświetlenie).

Burmistrz Miasta Przeworska

Straż Miejska, Szkoły
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Włączenie się w propagowanie nowej obyczajowości poprzez Burmistrz Miasta Przeworska
Stowarzyszenia
popularyzację imprez bezalkoholowych i aktywnego wypoczynku.
Szkoły, MOK, MOSiR

ORGANIZACJAMI W
ZAKRESIE
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Inicjowanie i wspieranie
przedsięwzięć mających na celu
zmianę obyczajów.
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Współpraca z kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi Burmistrz Miasta Przeworska
w propagowaniu trzeźwości m.in. poprzez finansowanie lub
dofinansowanie organizowanych przez parafie z terenu miasta rekolekcji
dla dzieci i młodzieży pod kątem uzależnień, wspieranie rekolekcji dla
osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie, a także
osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Przewodniczący
Rady Miasta Przeworska
Tomasz Majba

