Uchwała Nr IV / 34 / 2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2019
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2019

Na podstawie art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) oraz art. 10
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1030, 1490 i 1669) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się:
1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta
Ząbki na rok 2019, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2019,
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki i kierownikom jednostek
organizacyjnych wymienionych w ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
do uchwały Nr IV / 34 / 2018 Rady Miasta Ząbki
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 1
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
MIASTA ZĄBKI NA ROK 2019
Postanowienia ogólne
1. Cele Strategiczne Programu:
1) ograniczenie występowania nadużywania alkoholu,
2) przerwanie

procesu

degradacji

osób

uzależnionych

od

alkoholu

poprzez

motywowanie do leczenia odwykowego,
3) udzielanie

pomocy

rodzinom,

w

których

występuje

problem

alkoholowy,

a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,
4) zwiększenie skutków rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych,
5) umożliwienie świadomego wyboru modelu „zdrowego i trzeźwego życia” przez
dzieci, młodzież i dorosłych poprzez promocję sportu i rekreacji.
2.

Cele operacyjne:
1) ograniczenie spożycia napojów alkoholowych,
2) zmniejszenie

lub

eliminowanie

czynników

ryzyka

sprzyjających

rozwojowi

problemów w danej populacji, w szczególności opóźnienie inicjacji alkoholowej,
3) wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci
i młodzieży,
4) objęcie pomocą większej ilości osób z problemem alkoholowym,
5) zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim,
6) zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy przez osoby
z problemem alkoholowym i przez ich rodziny.
Zadania programu
3. Do zadań Programu należy:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu realizowane poprzez:
a) zwiększanie
wprowadzania

niezbędnego
programów

oddziaływania

terapeutycznego,

psychoedukacyjnych

i

w

profilaktycznych

formie
oraz

organizowania kampanii edukacyjnych w dziedzinie rozwiązywania problemów
alkoholowych dla społeczności lokalnej (ulotki, broszury, artykuły prasowe),
b) zwiększenie dostępności pomocy i informacji o formach pomocy w drodze
prowadzenia punktu konsultacyjnego oraz Telefonu Zaufania,
c) zadania realizowane w Punkcie Konsultacyjnym, w tym:
-

informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego,

-

motywowanie do leczenia,

-

rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej,

-

udzielanie stosownego wsparcia i wszczynanie procedury „Niebieska
Karta”,

-

uruchamianie interwencji w przypadku

zdiagnozowania przemocy

domowej,
-

posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości pomocy na terenie
gminy,

d) współpracę z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej
diagnozy uzależnienia i interwencji (szkolenie dla lekarzy rodzinnych),
e) współpracę z Oddziałem Detoksykacyjnym Mazowieckiego Centrum Psychiatrii
„Drewnica” w formie dofinansowania szkoleń specjalistycznych umożliwiających
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz dostarczania ulotek,
książek i innych materiałów informacyjnych,
f)

motywowanie i kierowanie na terapię odwykową do specjalistycznych placówek
lecznictwa odwykowego typu ambulatoryjnego lub stacjonarnego,

g) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
h) opłacanie kosztów powołania biegłego wydającego opinię w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu,
i)

szkolenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i funkcjonariuszy Policji w Ząbkach,
Straży

Miejskiej

w

Ząbkach,

członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w kierunku diagnozowania zjawiska przemocy
w rodzinie, oraz pracowników Referatu Oświaty i Polityki Społecznej;
2) udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

alkoholowe,

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie, realizowane w formie:

a) pomocy dla dorosłych członków rodziny poprzez:
-

zwiększenie dostępności i skuteczności programów psychoterapii
współuzależnienia w formie Grupy Terapeutyczno – Edukacyjnej dla
Osób Współuzależnionych,

-

zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej i prawnej dla osób
doznających przemocy domowej (dyżury psychologów i pedagogów
w Punkcie Konsultacyjnym oraz Telefon Zaufania czynny w godzinach
dyżurów, a także możliwość korzystania z porad prawnych, w ramach
bezpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Miasta),

-

pomoc psychologiczną dla rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ząbkach,

-

zwiększenie skuteczności interwencji wobec zjawiska przemocy domowej
dzięki Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, koordynującego współpracę z innymi instytucjami w zakresie
przeciwdziałania przemocy, jak Policja, Straż Miejska, OPS, Sąd
Rejonowy w Wołominie, czy Prokuratura,

-

upowszechnianie informacji na temat obowiązującego zaświadczenia
lekarskiego wydawanego przez lekarza

pierwszego kontaktu zamiast

obdukcji dla ofiar przemocy,
-

podnoszenie

kwalifikacji

osób

pracujących

z

ofiarami

przemocy

lub spotykających się z tym zjawiskiem w swojej pracy,
-

finansowanie

szkoleń

w

wyżej

wymienionym

zakresie

dla

współpracujących służb,
-

pomoc terapeutyczną osobom, które wychowywały się w rodzinach
z

problemem

alkoholowym

i

przejawiającym

zespół

zaburzeń

przystosowania w dorosłym życiu poprzez kierowanie ich do grup DDA
(Dorosłe Dzieci Alkoholików),
-

prowadzenie

„Niebieskich

kart”

przez

członków

Komisji

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-

zlecanie badań lokalnych i ekspertyz na temat zjawiska przemocy
w rodzinie,

-

realizowanie programów interwencyjno – edukacyjnych dla sprawców
przemocy domowej,

-

współpracę z kuratorami, sędziami i prokuratorami w powyższym
zakresie,

przy

czym

wskaźniki

efektywności

stanowią:

liczba

osób

korzystających

z porad w Punkcie Konsultacyjnym, liczba osób uczestniczących w spotkaniach
Grupy dla Współuzależnionych, liczba osób objętych procedurą Niebieskiej Karty,
liczba porad i interwencji dotyczących przemocy w rodzinie i liczba wniosków
o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowanych do sądu rodzinnego;
b) pomocy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poprzez:
-

zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy
psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym poprzez organizowanie i finansowanie adekwatnych
do potrzeb programów profilaktycznych na terenie szkół i innych
placówek oświatowych,

-

profilaktykę uniwersalną,

-

profilaktykę wskazującą,

-

profilaktykę selektywną,

-

prowadzenie działań uprzedzających, nie naprawczych, dla dzieci
i młodzieży z grupy ryzyka,

-

pomoc dla osób demonstrujących wczesne symptomy uzależnienia,

-

podejmowanie interwencji wobec uczniów upijających się,

-

współpracę i wspieranie finansowe i merytoryczne działalności świetlic
środowiskowych oraz pomoc w integracji działań różnych instytucji
na rzecz dzieci,

-

finansowanie dożywiania dzieci (i ich rodzin),

-

dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych,

-

finansowanie

szkoleń

pracowników

świetlic

środowiskowych,

podnoszących kwalifikacje zawodowe,
-

organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych, narad, seminariów
i konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie
z problemem alkoholowym,

-

przeciwdziałanie

przemocy

Interdyscyplinarnym,

poprzez

skupiającym

współpracę

specjalistów

z

Zespołem

przygotowanych

do skutecznego zajmowania się tą problematyką,
przy czym wskaźniki efektywności stanowią: liczba dzieci objętych pomocą
psychologiczną i socjoterapeutyczną w świetlicach środowiskowych, liczba dzieci
korzystających z obozów socjoterapeutycznych i liczba programów profilaktycznych
przeprowadzonych na terenie szkół i innych placówek oświatowych;

3) pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, poprzez zapewnienie
miejsc czasowego schronienia dla osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ząbkach, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni
wynika z problemu alkoholowego, przy czym wskaźnik efektywności stanowi liczba
osób skierowanych do miejsc czasowego schronienia;
4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i

przeciwdziałania

narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych
realizowane poprzez:
a) wdrażanie

nowoczesnych

programów

profilaktycznych

w

szkołach

podstawowych, gimnazjach oraz w świetlicach środowiskowych (zajęcia
profilaktyczne realizowane w klasach, przedstawienia teatralne, imprezy
profilaktyczne),
b) zaangażowanie młodzieży w realizację programów profilaktycznych,
c) edukację rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy młodzieży w utrzymywaniu
abstynencji,
d) wdrażanie

programów

profilaktyczno

–

interwencyjnych

dla

młodzieży

upijającej się,
e) uczenie

dorosłych

wczesnego

rozpoznawania

sygnałów

wskazujących

na inicjację alkoholową u dzieci i pomoc we wspieraniu ich abstynencji,
f)

finansowanie rozszerzonych zajęć sportowych dla młodzieży,

g) kampanie edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej,
h) wspieranie działań służących rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu
i używek, jak pikniki, festyny, wycieczki, zajęcia sportowe, zajęcia kulturalne,
i)

wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej diagnozy
i krótkiej interwencji,

j)

aktywność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa
w miejscach publicznych (kampanie edukacyjne, współpraca z ośrodkami
szkolenia kierowców),

przy czym wskaźniki efektywności stanowią: liczba młodzieży, rodziców i nauczycieli
uczestniczących w szkolnych Programach profilaktycznych, liczba szkół i placówek
oświatowych, w których prowadzone są programy profilaktyczne, liczba rodziców
biorących udział w kursach i warsztatach edukacyjnych, liczba dzieci i młodzieży
korzystającej z zajęć sportowych, liczba wykładów profilaktyczno - edukacyjnych

w szkołach nauki jazdy i liczba przyszłych kierowców biorących udział w wykładach
edukacyjnych;
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych realizowane poprzez:
a) zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację Programu,
b) wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich,
c) współpracę z poradniami odwykowymi, Stowarzyszeniami AA, kościołami,
Mazowieckim

Szpitalem

Wojewódzkim

„Drewnica”,

Ośrodkiem

Pomocy

Społecznej, kuratorami sądowymi i Poradnią Uzależnień w Wołominie,
d) wymianę doświadczeń z placówkami zagranicznymi i innymi komisjami
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz placówkami lecznictwa
odwykowego,
przy czym wskaźnik efektywności stanowi liczba organizacji pozarządowych
uczestniczących w realizacji Programu;
6) podejmowanie interwencji przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta,
w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim
i nietrzeźwym oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania
karnego, przy czym wskaźnik efektywności stanowi liczba interwencji Policji i Straży
Miejskiej wobec naruszania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim;
7) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania dostępności alkoholu
na terenie miasta Ząbki realizowane poprzez:
a) kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w punktach
sprzedaży

i

podawania

napojów

alkoholowych,

przeprowadzaną

przez

upoważnionych przez Burmistrza Miasta - Straż Miejską i członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki;
b) wprowadzenie zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych przez
Radę Miasta miejscach publicznych, poza miejscami do tego wydzielonymi;
c) współdziałanie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(PARPA),

Inspekcją

Handlową

i

Policją

w

podejmowaniu

inicjatyw

ograniczających dostępność alkoholu i przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowymi na terenie miasta Ząbki,
przy czym wskaźniki efektywności stanowią: liczba kontroli punktów sprzedaży
alkoholu i liczba sklepów oraz lokali gastronomicznych naruszających prawo
zabraniające sprzedaży alkoholu nieletnim;

8) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez udział w organizowaniu centrów
integracji społecznej.
4. Realizacja Programu należy do:
1) Urzędu Miasta Ząbki;
2) Ośrodka Pomocy Społecznej;
3) Szkoły Podstawowej Nr 1;
4) Szkoły Podstawowej Nr 2;
5) Szkoły Podstawowej Nr 3;
6) Publicznego Przedszkola Nr 1;
7) Publicznego Przedszkola Nr 2;
8) Publicznego Przedszkola Nr 3;
9) Świetlicy Środowiskowej Nr 1;
10) Świetlicy Środowiskowej Nr 2;
11) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
12) Miejskiego Ośrodka Kultury.
5. Program jest realizowany przy udziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miasta Ząbki, która inicjuje działania w zakresie określonym Programem
oraz:
1) podejmuje

czynności

związane

z

kontrolą

obrotu

detalicznego

napojami

alkoholowymi na terenie Miasta prowadzoną na podstawie upoważnienia Burmistrza
Miasta,
2) na wniosek Burmistrza wydaje opinie w sprawach dotyczących realizacji niniejszego
Programu,
3) podejmuje czynności w zakresie procedury przygotowawczej związane z zadaniami
ustawowymi tej Komisji, w tym czynności związane z przygotowaniem wniosku
do sądu w sprawie orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Zasady wynagradzania członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
6. Za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości: dla przewodniczącego Komisji
25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a dla członka Komisji - 19 % tego minimalnego
wynagrodzenia.
7. Komisja odbywa posiedzenia 2 razy w miesiącu kalendarzowym.

8. Członkowie Komisji za dyżur w Punkcie Konsultacyjnym otrzymują wynagrodzenie
w wysokości 38 zł za godzinę.
9. Przewodnicząca
za

Gminnej

prowadzenie

Punktu

Komisji

ds.

Rozwiązywania

Konsultacyjnego

otrzymuje

Problemów
miesięcznie

Alkoholowych
wynagrodzenie

w wysokości 300 zł.
10. Członkowie Komisji za udział w kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 7 lit. a, otrzymują
wynagrodzenie w wysokości 40 zł.
11. Wynagrodzenie za pozostałe prace związane z realizacją Programu ustalane będzie
pomiędzy stronami w drodze odrębnej umowy.
12. Finansowanie realizacji zadań Programu będzie dokonywane ze środków własnych Miasta
Ząbki, w tym z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wnoszonych przez prowadzących tę sprzedaż, z działu 851 rozdziału 85154 Budżetu
Miasta Ząbki.
13. Zadania realizowane w ramach Programu mogą być również finansowane z dotacji
celowych Wojewody Mazowieckiego oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, a także z darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych
i fizycznych.
Kontrola efektywności programu
14. Koordynację systemu monitorowania działań i efektów, realizowanych w ramach Programu
powierza się Burmistrzowi Miasta.
15. Rada Miasta otrzymuje sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu wraz
z informacją o wydanych i cofniętych zezwoleniach oraz o ilości przeprowadzonych kontroli
i ich wynikach.

Załącznik Nr 2
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII MIASTA ZĄBKI NA ROK 2019

Cel główny Programu
1. Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych
z tym problemów, a także podniesienie świadomości społecznej i zwiększenie poziomu
wiedzy na temat problematyki narkomanii wśród mieszkańców Miasta Ząbki.

2. Główny cel programu realizowany będzie przede wszystkim poprzez:
1) zwiększenie

dostępności

pomocy

terapeutycznej

i

rehabilitacyjnej

dla

osób

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2) udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

narkomanii

pomocy

psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

3. Cele operacyjne programu:
1) zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki,
2) zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,
3) wdrażanie programów profilaktycznych uwzględniających problematykę narkomanii,
4) zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania
szkód zdrowotnych.
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4. Zadania programu:
1) zwiększenie

dostępności

pomocy

terapeutycznej

i

rehabilitacyjnej

dla

osób

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2) udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

narkomanii,

pomocy

psychospołecznej i prawnej,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie

rozwiązywania

problemów

narkomanii,

w

szczególności

dla

dzieci

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

5. Realizatorzy Programu:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) inne podmioty, którym zlecane lub powierzane są zadania Programu.
6. Źródłem finansowania Programu są środki budżetu Gminy pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 182 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
7. Środki na realizację Programu pochodzą z budżetu Miasta Ząbki z działu 756 rozdział
75618.
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ZADANIA DO REALIZACJI

ZADANIE I :
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem
8. Zadanie realizowane będzie poprzez:
1) kontynuowanie pracy Gminnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób
z problemem narkotykowym; w ramach dyżurów prowadzone będą:
a) porady i konsultacje dla osób z problemem narkotykowym,
b) porady i konsultacje dla rodzin osób z problemem narkotykowym,
c) edukacja

dotycząca

ograniczania

szkód

zdrowotnych

związanych

z przyjmowaniem środków psychoaktywnych,
d) motywowanie do podjęcia terapii,
e) doradztwo w sprawie doboru najlepszej z możliwych strategii terapii
dostosowanej do indywidualnych potrzeb i preferencji osoby,
f) informowanie o placówkach zajmujących się udzielaniem świadczeń
zdrowotnych

osobom

z problemem

narkotykowym

(m.in.

Ośrodek

Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Wołominie lub NZOZ Centrum Zdrowia Stowarzyszenie
„ELEUTERIA” w Warszawie przy ul. Dzielna 7), Poradnia „Punkt”
w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 34,
g) pomoc w nawiązaniu kontaktu z placówkami leczniczymi,
h) porady specjalisty terapii uzależnień;
2) zorganizowanie cyklu szkoleń dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej
(lekarze, pielęgniarki), lekarzy medycyny rodzinnej oraz pediatrów w zakresie
stosowania metody wczesnego diagnozowania i krótkiej interwencji wobec osób
z problemem narkotykowym;
3) zorganizowanie i sfinansowanie cyklu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
osób realizujących zadania profilaktyczne i lecznicze obejmujące problematykę
narkomanii, w szczególności dla: pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych, kuratorów, pracowników służby
zdrowia oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej;
4) przygotowanie na potrzeby Miasta Ząbki (dla placówek opieki zdrowotnej, Policji,
szkół, lekarzy rodzinnych, Ośrodka Pomocy Społecznej) bazy danych o placówkach
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leczniczych i rehabilitacyjnych, w tym prowadzących programy ograniczania szkód
zdrowotnych oraz upowszechnianie informacji na ten temat.

ZADANIE II:
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej
9.Zadanie realizowane będzie poprzez:
1) zorganizowanie

w

Punkcie

Informacyjno

–

Konsultacyjnym

dyżurów

psychologa

oraz korzystania z pomocy prawnej, w ramach bezpłatnych porad prawnych udzielanych
w Urzędzie Miasta,
2) inicjowanie powstania grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,
3) dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych
problemem narkomanii i udzielanie wsparcia tym rodzinom,
4) kontynuowanie pracy Gminnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób
z problemem narkotykowym i w ramach zadań Punktu świadczenie profesjonalnego
doradztwa rodzinom, w których występuje problem narkomanii,
5) zakup ulotek, broszur i materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu pomocy
prawnej,

psychologicznej

oraz

dostępności

placówek

leczniczych

dla

osób

z problemem narkotykowym na potrzeby pracy Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego,
6) współpracę z Policją oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w kontekście świadczenia
bezpłatnej pomocy prawnej i wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii.
ZADANIE III:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej
w

zakresie

i

młodzieży,

a

także

rozwiązywanie
w

działań

tym
na

problemów

prowadzenie
rzecz

zajęć

dożywiania

narkomanii,
sportowo
dzieci

w
-

szczególności
rekreacyjnych

uczestniczących

w

dla

dla

dzieci

uczniów,

pozalekcyjnych

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
10. Zadanie realizowane będzie poprzez:
1) prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej
w szkołach i innych placówkach oświatowych na temat zagrożeń i rozwiązywania
problemów związanych z używaniem środków psychotropowych,
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2) przygotowanie diagnozy występujących w środowisku szkolnym zagrożeń związanych z
używaniem środków psychoaktywnych, środków zastępczych oraz nowych substancji
psychoaktywnych wśród młodzieży, a także diagnozy czynników ryzyka i czynników
chroniących, która stanowi podstawę do podejmowania działalności wychowawczej i
profilaktycznej,
3) organizowanie i finansowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowych
i oświatowo - wychowawczych gminy adekwatnych do potrzeb programów profilaktycznych
z

zakresu

narkomanii

dla

dzieci

i

młodzieży

(z

uwzględnieniem

profilaktyki

I - , II - i III - rzędowej),
4) organizowanie i wspieranie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych
adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców,
finansowanie pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci
nieprzystosowanych społecznie (pochodzących m.in. z rodzin dysfunkcyjnych),
5) zagospodarowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu poprzez udział w zajęciach
rozwijających zainteresowania oraz organizowanie i finansowanie pozalekcyjnych zajęć
sportowo – rekreacyjnych stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków, w tym:
a) organizowanie wypoczynku m.in. dla dzieci z grup ryzyka, objętych programem
socjoterapeutycznym,
b) zorganizowanie i sfinansowanie corocznego Festynu Rodzinnego (zorganizowanie
Biegu Rodzinnego oraz konkursów plastycznych na temat promocji zdrowego stylu
życia oraz zapobiegania uzależnieniom i przemocy w rodzinie),
6) organizowanie dożywiania dla dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
7) upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz
wśród społeczności lokalnej, w tym:
a) stworzenie tablic (gablot) zawierających materiały informacyjno – edukacyjne
poruszające

problematykę

narkomanii

(promocja

zdrowia,

profilaktyka

uzależnień). Ważne jest, aby tablice te zawierały aktualną informację dotyczącą
miejsc,

w

których

są

udzielane

świadczenia

osobom

z

problemem

narkotykowym). Tablice rozmieszczone będą w instytucjach, w szczególności
w Urzędzie Miasta, Policji, zakładach opieki zdrowotnej, Ośrodku Pomocy
Społecznej, szkołach podstawowych, świetlicach socjoterapeutycznych oraz
parafiach. Informacje znajdujące się na tablicach będą stale aktualizowane,
b) umieszczenie stałego (cyklicznie pojawiającego się) ogłoszenia dotyczącego
pracy Gminnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Ząbkowskiej
Gazecie Samorządowej „Co słychać?”,
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c) upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych społeczności lokalnej
poprzez dystrybucję ich na masowych imprezach organizowanych przez Miasto
Ząbki oraz na tablicach informacyjnych,
d) udostępnienie informacji o ofercie specjalistycznej pomocy dla młodzieży,
u której rozpoznano wczesne objawy używania środków psychoaktywnych,
e) upowszechnianie

materiałów

informacyjnych

dotyczących

konsekwencji

prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii,
informowanie uczniów i rodziców o obowiązujących procedurach postępowania

f)

nauczycieli w sytuacjach zagrożenia narkomanią;
8) współpraca z Komendą Powiatową Policji i organizacja spotkań policji z dziećmi
i

młodzieżą

oraz

nauczycielami

i

wychowawcami

w

celu

poszerzania

wiedzy

o skutkach uzależnienia, a także skutkach przemocy oraz podejmowania ryzykownych
zachowań;
9) organizowanie lokalnych kampanii oraz uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach
dotyczących problemu narkomanii.
ZADANIE IV:
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii
11. Zadanie

realizowane

pozarządowymi

będzie

realizującymi

poprzez
swoje

współpracę

działania

z

statutowe

instytucjami,
związane

organizacjami
z

profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów narkomanii, w tym:
1) stworzenie bazy merytorycznej dla realizacji Programu;
2) zlecanie lub powierzanie do realizacji organizacjom pozarządowym zadań wynikających
z Programu;
3) współpraca merytoryczna;
4) udzielanie rekomendacji;
5) szkolenie realizatorów Programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii;
6) zlecanie wykonania lokalnej diagnozy trendów epidemiologicznych zjawiska narkomanii
(rozwój zjawiska, wzory używania, zachowania ryzykowne, zgłaszalność do leczenia etc.)
oraz identyfikacja nowych zjawisk dotyczących środków odurzających i związanych
z tym nowych zagrożeń. Po wykonaniu badań dokonana zostanie analiza zebranych
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wyników, a wnioski posłużą jako wyznacznik priorytetów do kolejnych Miejskich
Programów Przeciwdziałania Narkomanii.

ZADANIE V:
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego
12. Zadanie realizowane będzie poprzez:
1) dofinansowanie programów postrehabilitacyjnych i placówek readaptacji społecznej,
hosteli oraz mieszkań chronionych (readaptacyjnych);
2) dofinansowanie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków;
3) stałą współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ząbkach;
4) ułatwienie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy
społecznej;
5) wspieranie zatrudnienia socjalnego.
Kontrola efektywności programu
13. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu i efektów jego realizacji zostanie
przedłożone Radzie Miasta do dnia 31 marca 2020 r.
14. Informacja z realizacji działań podejmowanych, wynikających z Gminnego Programu
zostanie przedłożona do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do dnia
15 kwietnia 2020 r.
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