Uchwała Nr 15/III/2014
Rady Miasta Ciechanów
z dnia30 grudnia 2014r.

w sprawie Miejskiego Programu
..................Alkoholowych na 2015 rok.

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U z 2012 r. , poz. 1356 ze
zmianami) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2015 rok w brzmieniu załącznika do Uchwały.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta

Leszek Goździewski

Urząd Miasta Ciechanów
Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Załącznik
do Uchwały Nr 15/III/2014
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 grudnia 2014r.

Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
DLA MIASTA CIECHANÓW
na 2015 rok

Ciechanów, grudzień 2014

1.

WPROWADZENIE

Wśród różnych problemów społecznych w naszym mieście te związane z alkoholem
są jednymi z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z ich rozmiarów,
złożoności, a także kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby
indywidualne, ale i całe społeczeństwo.
Obecnie nie przypisuje się szkód wyrządzonych przez alkohol wyłącznie alkoholikom i
osobom pijącym alkohol, lecz całej populacji, bowiem na szkody związane z alkoholem jest
narażony każdy. Przykładem może być uczestniczenie w wypadkach spowodowanych przez
nietrzeźwych kierowców, zakłócenie ciszy nocnej przez pijących i awanturujących się
sąsiadów. Wśród szkód związanych z alkoholem znajdują się również te jednostkowe takie
jak szkody zdrowotne występujące u osób pijących szkodliwie, zaburzenia w funkcjonowaniu
społecznym i emocjonalnym występujące u dzieci alkoholików, jak i te widziane z szerszej
perspektywy np. naruszenie prawa związane ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim czy też
nielegalna reklama alkoholu.
Dlatego działania podejmowane przez miasto w ramach miejskiego programu skierowane są
do wszystkich mieszkańców, do kierowców i do kobiet w ciąży, do sprzedawców alkoholu do
nauczycieli i rodziców.
Podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982
roku (tekst jednolity: Dz. U z 2012 r. , poz. 1356 ze zmianami).
Ustawa określa kierunki polityki państwa wobec alkoholu. Kompleksowo reguluje
zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje
zadania z tego zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Określa również
źródła finansowania tych zadań. Dokument opisuje funkcjonowanie rynku napojów
alkoholowych, reguluje także dziedzinę promocji i reklamy napojów alkoholowych, a także
formułuje przepisy karne dotyczące obrotu alkoholem i reklamy alkoholu. Wprowadza
regulacje dotyczące postępowania wobec osób nadużywających alkoholu, określa podstawy
leczenia odwykowego.
Zadania własne gminy określone w w/w ustawie obejmują:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie,
3) 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,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej.
2. DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Ciechanów liczy ok. 45.900 mieszkańców w tym dorosłej populacji 37.400.
Osoby uzależnione stanowią ok. 2-3% dorosłej populacji a nadużywające ok. 3-6%.
Od ok. 9% to osoby współuzależnione, które doświadczają skutków przebywania z osobą
uzależnioną.
Wśród osób uzależnionych jest dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet.
W Ciechanowie istnieje 140 punktów sprzedaży alkoholu. Na jeden punkt przypada 269
dorosłych mieszkańców, co świadczy o dużej dostępności do zakupu alkoholu.
Alkohol jest przyczyną zaburzeń życia rodzinnego, domowych awantur i przemocy domowej.
W 2014 roku policja interweniowała w awanturach domowych 669 razy, a do wytrzeźwienia
zatrzymano 437 osób.
Alkohol, a szczególnie jego nadmierne spożywanie jest źródłem wielu przestępstw w tym
prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.
W Ciechanowie w 2014 roku odnotowano 8 przestępstw i wykroczeń przez nieletnich
będących pod wpływem alkoholu.
Z przeprowadzonej diagnozy problemów alkoholowych w ciechanowskich szkołach
wynika, że już 58 % dzieci szkół podstawowych zna smak alkoholu ( szampan, piwo).
Co piąty gimnazjalista jest już po inicjacji alkoholowej.
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest zaledwie 15 % abstynentów.
Piwo pije 64 % chłopców i 58 % dziewcząt, wódkę 12 % chłopców i 6 % dziewcząt.
Młodzi ludzie bez większych trudności mogą kupić alkohol, mimo, że ustawa zakazuje
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia.
Tylko 18 % młodzieży uważa piwo za alkohol, pozostała grupa traktuje piwo, jako napój.
Alkohol jest środkiem uzależniającym, który otwiera drogę silniejszym narkotykom.
Młodzi ludzie po alkoholu tracą kontrolę nad swoim postępowaniem i łatwiej im
odpowiedzieć „tak” na propozycję spróbowania „czegoś mocniejszego”. Piciu towarzyszy
często palenie. Papierosy i alkohol otwierają często furtkę do narkotyków, zwłaszcza, gdy
palenie i picie rozpoczyna się wcześnie.
Z danych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że
ok. 1700 rodzin ciechanowskich boryka się z problemem alkoholowym. W 2014 roku do
Komisji wpłynęły 85 wniosków o leczenie pod nadzorem sądu osób uzależnionych od
alkoholu.
Do Sądu skierowano 69 wniosków.
Z danych uzyskanych od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że 58
rodzin objętych jest pomocą z tytułu problemów alkoholowych.

Najbardziej niebezpiecznymi ulicami w mieście (wg danych Policji) są ul. Płońska,
Armii Krajowej, Wojska Polskiego i Sienkiewicza.
3.

PROWADZENIE
ZASOBY
UMOŻLIWIAJĄCE
PROFILAKTYCZNEJ I NAPRAWCZEJ.

DZIAŁALNOŚCI

W realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
współuczestniczą:
1) Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień :
− tworzy projekt programu i koordynuje jego realizację,
− motywuje osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego,
− organizuje i nadzoruje pracę świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
− organizuje dożywianie dzieci,
− organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży,
− udziela pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom doświadczającym przemocy,
− organizuje profesjonalną edukację dla nauczycieli, policjantów, pedagogów szkolnych,
pracowników socjalnych, kuratorów sądowych,
− organizuje i nadzoruje realizację programów i akcji profilaktycznych w szkołach.
2) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
− Konstruuje i opiniuje program, projekty uchwał oraz oferty wpływające w trakcie roku,
− podejmuje działania zmierzające do kierowania osób uzależnionych na leczenie pod
nadzorem Sądu,
− wydaje opinie, postanowienia określane przepisami prawa w sprawach udzielania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3) Komenda Powiatowa Policji.
− dokonuje kontroli funkcjonowania placówek sprzedaży napojów alkoholowych pod
względem zasad przestrzegania prawa, w szczególności egzekwowania zakazu sprzedaży
napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,
− egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych
− zabezpiecza ochronę osób doświadczających przemocy w rodzinie,
− współuczestniczy w edukacji młodzieży szkolnej w zakresie profilaktyki uzależnień,
− przeprowadza wywiady w rodzinach z problemem alkoholowym na zlecenie Komisji.
4) Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich w Ciechanowie.
− orzeka o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
− ustanawia nadzór kuratora sądowego nad leczeniem,
5) Biegli sądowi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – biegły psycholog,
biegły psychiatra,
− na zlecenia MKRPA sporządzają opinie psychologiczno – psychiatryczne w przedmiocie
uzależnienia dla potrzeb sądu.
6) Ciechanowskie Parafie.
− prowadzą profilaktyczną działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży skupionej przy
Kościele,

− współuczestniczą w promowaniu postaw trzeźwościowych i abstynencyjnych wśród
dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Ciechanowa za pośrednictwem gazety
parafialnej.
7) Instytucje Lecznictwa i Poradnictwa.
− Poradnia Leczenia Uzależnień przy Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim,
− Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji w Ciechanowie,
− Grupy samopomocowe AA i AL- ANON.
8) 160 osobowa grupa przeszkolonych nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie
profilaktyki uzależnień.
4. CELE MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Ograniczanie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego wynikającego z uzależnienia i
nadużywania alkoholu.
2. Ograniczanie zaburzeń życia, szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym.
3. Zmniejszanie liczby zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży na terenie szkół.
4. Ograniczanie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
5. Stałe podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów wynikających z
uzależnienia.
5. ZADANIA PROGRAMU
Zadanie 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
1. Kontynuacja umowy z Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie w
zakresie:
- zakupu usług terapeutycznych i psychologicznych dla mieszkańców Ciechanowa w dni
wolne od pracy,
- konsultacji psychologicznych dla osób szkodliwie pijących alkohol i uzależnionych,
- prowadzenia grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,
- motywowania osób do podjęcia leczenia odwykowego.
2. Kontynuowana będzie specjalistyczna pomoc psychologiczna i terapeutyczna adresowana
do dzieci i młodzieży do 18 lat.
3. W ambulatoryjnych placówkach lecznictwa odwykowego prowadzona będzie superwizja
kliniczna przez eksperta klinicznego. Celem superwizji będzie ocena standardów usług
oraz podnoszenia kompetencji kadry terapeutycznej.

Zadanie 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- Realizacja procedury zobowiązania do leczenia pod nadzorem sądu osób uzależnionych
od alkoholu poprzez:
1. Przyjęcie zgłoszenia w przypadku występowania nadużywania alkoholu z
jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ww. ustawy.
− Przyjęcie zgłoszenia w przypadku występowania nadużywania alkoholu z
jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ww. ustawy.
− Wezwanie na rozmowę osoby, co, do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu,
przesłanek z art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.
− Skierowanie ww. osoby na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego (art. 25).
− Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią
wydaną przez biegłego psychologa i psychiatrę.
− Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego według
miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art. 26 ust. 3).
2. Prowadzony będzie system wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i prawnego
dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie w godzinach od 800 do
1900.
3. Udzielana będzie specjalistyczna pomoc rodzicom, którzy nie mogą poradzić sobie z
problemami wychowawczymi.
Przewidujemy zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców wzmacniając ich
kompetencje wychowawcze.
4. Kontynuowane będą dyżury przedstawicieli policji i pomocy społecznej w godzinach
popołudniowych w siedzibie Biura ds. RPU.
5. Prowadzone będą zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym oraz innymi dysfunkcjami rodziny.
Dzieci uczęszczające na zajęcia będą objęte dożywianiem (drożdżówki, jogurty,
owoce, napoje).
6. Organizowane będą obozy sportowe z elementami profilaktyki uzależnień oraz inne
zorganizowane formy wypoczynku z programami psychoprofilaktycznymi dla dzieci i
młodzieży.
7. Wzorem lat ubiegłych dostępny będzie telefon zaufania od poniedziałku do piątku w
godzinach 800 – 1900.
8. Prowadzona będzie specjalistyczna pomoc psychologiczna osobom doświadczającym
przemocy oraz dla osób stosujących przemoc.

Zadanie 3
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.
Oddziaływania profilaktyczne skierowane będą do szkół, środowiska rodzinnego
i społeczności lokalnej.
W 2015 roku oddziaływania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży
ciechanowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzone będą w oparciu o zasoby
kadrowe Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Nie będziemy angażować do
realizacji programów profilaktycznych i zajęć psychoedukacyjnych kosztownych podmiotów
zewnętrznych.
Kwalifikacje i uprawnienia psychologów zatrudnionych w Biurze umożliwiają realizację
celów określonych w Miejskim Programie Profilaktyki.
W szkołach będą realizowane m.in. autorskie programy pn.: „Budowanie klasowych
programów profilaktyki uzależnień”, „Jak prowadzić debatę i dialog”, „Rozwijanie
umiejętności koncepcji uwagi”, „Bliżej poznajemy siebie”, „Profilaktyka uzależnień”,
„Odkrywamy talenty”, „Tolerancja i stereotypy”, Komunikacja interpersonalna i
asertywność”, „Jak bezpiecznie wyrażać złość”.
Programy te skierowane będą do uczniów, a ich głównym celem będzie nauka umiejętności
społecznych oraz eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów
alkoholowych. Programy będą również ukierunkowane na jednostki i grupy zwiększonego
ryzyka dotyczące dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.
Wspierać będziemy programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowywane i
realizowane przez młodzież i skierowane do grup rówieśniczych.
Wdrażać będziemy programy aktywizujące samorządy szkolne i grupy liderskie.
Realizacją wszystkich przedsięwzięć profilaktycznych w 2015 roku zajmie się grupa
psychologów zatrudnionych w Biurze ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, którzy
posiadają właściwe kwalifikacje.
Zadanie 4
Współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób
dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionej m.in. w ruchu oazowym.
− współudział w organizacji obozów profilaktycznych dla młodzieży z programem
psychoedukacyjnym,
− organizowanie wyjazdowych warsztatów profilaktycznych poświęconych kultywowaniu
abstynencji, asertywności, umiejętnościom interpersonalnym,
− umieszczanie na łamach gazet parafialnych fachowej wiedzy o uzależnieniach i miejscach
gdzie szukać pomocy,

− współudział w organizacji wyjazdów sobotnio – niedzielnych scholii parafialnych,
ministrantów oraz innych chętnych dzieci na rekolekcje poświęcone współczesnym
zagrożeniom (alkohol, narkotyki, sterydy, Internet, leki, hazard),
− organizowanie spotkań dla mieszkańców miasta we wspólnotach kościelnych
poświęconych kształtowaniu wartości ważnych w profilaktyce uzależnień – świadectwa
wyjścia z nałogu i życia w abstynencji.
Zadanie 5
Superwizja dla pracowników Biura.
W 2015 r. kontynuowana będzie superwizja dla pracowników Biura i osób
realizujących zadania zlecone w trosce o podwyższenie standardów usług. Podstawowym
celem superwizji będzie podnoszenie umiejętności i kompetencji pracowników Biura.
Zadanie 6
Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 250 zł. brutto dla
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji i 200 zł brutto dla każdego członka
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, płatne z dołu w terminie
14 dni od daty posiedzenia Komisji.
2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 1, jest
udokumentowana (listą obecności) obecność na posiedzeniu Komisji.
Zadanie 7
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w
art.
15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w
przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może
podejmować interwencje oraz występować przed sądem, jako oskarżyciel publiczny, czyli
występować z aktem oskarżenia bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora.
131i

Zadanie 8
Zadanie inwestycyjne pn. rozbudowa budynku przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 1a.
W 2015 roku zaplanowane zostały środki na uzupełnienie wyposażenia w art.
meblowe oraz sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, aparaty telefoniczne, sprzęt
audiowizualny, karaoke, itp.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem oferty programowej adresowanej do
dzieci i młodzieży na bazie nowo wybudowanej inwestycji. Prace te poprzedzone zostały
badaniami sondażowymi, które zaowocowały następującymi wynikami:
Opinie uczniów ciechanowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat
preferowanych form spędzania wolnego czasu
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W kwietniu 2014 r. prowadzono badania sondażowe wśród uczniów ciechanowskich
szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat preferowanych form spędzania wolnego czasu.
W badaniach uczestniczyło ogółem 500 uczniów w przedziale wiekowym 6 – 15 lat. Wśród
preferowanych form spędzania czasu pozalekcyjnego młodzi ludzie wskazywali na
aktywności o charakterze sportowym. Największym zainteresowaniem cieszyły się takie
aktywności jak: siatkówka, ping – pong, piłka nożna. Wśród innych aktywności młodzi ludzie
wymieniali: boks, zajęcia na siłowni, zajęcia taneczne oraz gry – „piłkarzyki”, x-box, bilard.
Niewielki odsetek osób badanych (16) wskazał na takie aktywności jak: korepetycje, zajęcia
kulinarne, szachy, zajęcia artystyczne (plastyczne i muzyczne). Wyniki badań sondażowych
pokazują, że większość dzieci i młodzież naszego miasta jest zainteresowana aktywnymi
formami spędzania wolnego czasu.
Wyniki badań sondażowych posłużą do opracowania adekwatnej do potrzeb i oczekiwań
oferty programowej.
Do współpracy w tym zakresie zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów uczniowskich
z terenu miasta oraz współpracujący z Biurem ich rodzice.
Zadanie 9
Ewaluacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych poprzez monitorowanie:
− liczby dzieci i młodzieży uczestniczącej w programach profilaktycznych i
psychoedukacyjnych,
− liczby osób uzależnionych i członków ich rodzin korzystających z pomocy Biura,

−
−
−
−
−

liczby osób doświadczających przemocy,
liczby dzieci biorących udział w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych,
liczby przeszkolonych kierowców biorących udział w zajęciach edukacyjnych,
liczby osób zmotywowanych do podjęcia terapii,
liczby szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych, w których
zrealizowano programy profilaktyczne,

ZASADY FINANSOWANIA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
1. Każda oferta powinna być zgodna z art. 41ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. W ofercie określony musi być cel przedsięwzięcia, sposób realizacji, spodziewane efekty,
kosztorys oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje realizatorów ( w przypadku
psychoedukacji i zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą)
3. Wysokość stawek za dyżury interwencyjno – wspierające, zajęcia opiekuńczo
wychowawcze i realizowane projekty profilaktyczne zatwierdza Zastępca Prezydenta
Miasta działający z upoważnienia Prezydenta.
Źródłem finansowania zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są dochody z opłat za wydane zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Środki zaplanowane w budżecie Miasta na realizację Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok wynoszą 950.000 zł,
natomiast pozostałe środki finansowe uzyskane z ww. opłat przeznaczone są na realizację
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok i wynoszą 20.000 zł.
Środki finansowe zabezpieczono w dziale 851 Ochrona Zdrowia budżetu miasta Ciechanów
z podziałem na następujące zadania:
Opracowała:
E. Muzińska

Zał. Nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
HARMONOGRAM FINANSOWY
Lp.

Nazwa zadania

Miejsce realizacji

Termin
Osoba odpowiedzialna za
realizacji
realizację
1
Art. 4 ust. 1 pkt 1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
1.
Zakup usług terapeutycznych i
Centrum
Cały rok
Sylwia Kucharska
psychologicznych dla osób
Psychoterapii i
Biuro ds. RPU
uzależnionych i ich rodzin w soboty (6 h) Psychoedukacji TOT
w Ciechanowie ul.
Zamkowa 24
1
Art. 4 ust. 1 pkt 2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Cały rok
Sylwia Kucharska
2.
• Usługi psychologiczne dla dorosłych, Biuro ds. RPU
Biuro ds. RPU
• Usługi psychologiczne dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym,
specjalistyczna pomoc rodzicom,
realizacja zajęć psychoedukacyjnych
w szkołach,
• Wywiady środowiskowe pracownika
socjalnego,
• Dyżury interwencyjno - wspierające
dla rodzin z problemem
alkoholowym, konsultacje
specjalistyczne dla dzieci, młodzieży i
rodziców, realizacja zajęć
psychoedukacyjnych w szkołach,
• Specjalistyczna pomoc rodzicom,
których dzieci sięgają po środki
psychoaktywne, zajęcia
psychoedukacyjna w szkołach,

Koszt realizacji

20.000 zł.

i prawnej, a w
60.000 zł.
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3.

Superwizja dla osób świadczących
Biuro ds. RPU
Raz na
Agnieszka Gorczyca Gerek
6.500 zł
pomoc rodzinom z problemem
kwartał
Biuro ds. RPU
alkoholowym i przemocy.
4.
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla • Parafia św. Tekli
246.800 zł.
Cały rok
Biuro ds. RPU
dzieci
z
rodzin
z
problemem • Parafia św. Piotra
Jolanta Pyra – sprawy
alkoholowym
organizacyjno – techniczne
• Civitas Christiana
zatrudnienie wychowawców,
Anna Chmielewska – opieka
psychologiczna nad dziećmi,
• dożywianie dzieci,
systematyczne szkolenia
• materiały pomocnicze do realizacji
kadry świetlic, badania
zajęć,
• utrzymanie baz lokalowych świetlic,
• zorganizowanie wypoczynku letniego
dla dzieci ze świetlic,
• zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w
świetlicach szkolnych,
• zajęcia sportowe z programem
psychoprofilaktycznym i
psychoedukacyjnym.
1
Art. 4 ust. 1 pkt 3 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.
5.

„SAMOOCENA I CO Z TEGO”- zajęcia Szkoły gimnazjalne
zwiększające wiedzę na temat znaczenia i
roli samooceny w profilaktyce zachowań
ryzykownych oraz rozwinięcie
kreatywności oraz podniesienie
samooceny podczas wykonywania zadań
współpracując z innymi – po 2 h w
każdej klasie gimnazjum

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W oparciu o zasoby
kadrowe Biura
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6.

7.

8.

9.

10.

„JAK PROWADZIĆ DEBATĘ I
DIALOG” – warsztat rozwijający
umiejętności prowadzenia dialogu w
klasie i prowadzenia debaty na tematy
istotne dla młodzieży w gimnazjum – 4 h
w zależności od zgłaszanych potrzeb
szkoły.
„BUDOWANIE KLASOWYCH
PROGRAMÓW PROFILAKTYKI
UZALEŻNIEŃ” – spotkania cykliczne
dla kadry szkoły po 2 h w zależności od
zgłaszanych potrzeb szkoły.
„WARSZTAT WYCHOWAWCZY” –
zajęcia rozwijające umiejętności
wychowawcze w pracy z uczniem dla
nauczycieli – 6 h w zależności od
zgłaszanych potrzeb szkoły.
„KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA I
ASERTYWNOŚĆ - zajęcia rozwijające i
wzmacniające umiejętności
porozumiewania się i określania swoich
granic – dla nauczycieli – 8 h w
zależności od zgłaszanych potrzeb
szkoły.
„WE WŁASNYCH OCZACH” – zajęcia
rozwijające umiejętności adekwatnej
oceny siebie. Zwiększenie wiedzy na
temat swoich mocnych stron oraz
wzmocnienie poczucia własnej wartości
– po 2 h w każdej klasie gimnazjum.

Szkoły gimnazjalne

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W oparciu o zasoby
kadrowe Biura

Szkoły podstawowe
Szkoły gimnazjalne

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W oparciu o zasoby
kadrowe Biura

Szkoły podstawowe
Szkoły gimnazjalne

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W oparciu o zasoby
kadrowe Biura

Szkoły podstawowe
Szkoły gimnazjalne

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W oparciu o zasoby
kadrowe Biura

Szkoły gimnazjalne

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W oparciu o zasoby
kadrowe Biura
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

„UCZYMY SIĘ DEBATOWAĆ” zajęcia
dla dzieci ze szkół podstawowych, klasy
V-VI i dla młodzieży ze szkół
gimnazjalnych – po 2 h w każdej klasie w
zależności od zgłaszanych potrzeb
szkoły.
„AUTOPREZENTACJA” zajęcia
młodzieży ze szkół gimnazjalnych – po 4
h w każdej klasie w zależności od
zgłaszanych potrzeb szkoły.
„TOLERANCJA I STEREOTYPY”
zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych – po 2 h
w każdej klasie w zależności od
zgłaszanych potrzeb szkoły.
„ODKRYWAMY TALENTY” zajęcia dla
dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych – po 4 h
w każdej klasie w zależności od
zgłaszanych potrzeb szkoły.
„PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ”
zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych – po 2 h
w każdej klasie w zależności od
zgłaszanych potrzeb szkoły.
„ ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI
KONCENTRACJI UWAGI” zajęcia dla
dzieci z klas II – VI – 4 h dla każdej
klasy w zależności od potrzeb szkoły.
„ BLIŻEJ POZNAJMY SIEBIE”
zajęcia integracyjne dla dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych i

Szkoły podstawowe
Szkoły gimnazjalne

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W oparciu o zasoby
kadrowe Biura

Szkoły gimnazjalne

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W oparciu o zasoby
kadrowe Biura

Szkoły podstawowe
Szkoły gimnazjalne

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W oparciu o zasoby
kadrowe Biura

Szkoły podstawowe
Szkoły gimnazjalne

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W oparciu o zasoby
kadrowe Biura

Szkoły podstawowe
Szkoły gimnazjalne

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W oparciu o zasoby
kadrowe Biura

Szkoły podstawowe

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W oparciu o zasoby
kadrowe Biura

Szkoły podstawowe
Szkoły gimnazjalne

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W oparciu o zasoby
kadrowe Biura
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

gimnazjalnych – 7 h dla każdej klasy w
zależności od potrzeb szkoły.
„ JAK BEZPIECZNIE WYRAŻAĆ
ZŁOŚĆ” zajęcia dla dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
– po 2 h w każdej klasie w zależności od
zgłaszanych potrzeb szkoły.
„AGRESJI MÓWIMY STOP” zajęcia
dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych – po 4 h
w każdej klasie w zależności od
zgłaszanych potrzeb szkoły.
„ JAK RADZIĆ SOBIE Z PRESJĄ
RÓWIEŚNICZĄ” zajęcia dla dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych – po 4 h w każdej klasie w
zależności od zgłaszanych potrzeb
szkoły.
„ ZE STRESEM ZA PAN BRAT”
zajęcia antystresowe dla dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych – po 4 h w każdej klasie w
zależności od zgłaszanych potrzeb
szkoły.
Zakup materiałów pomocniczych do
realizacji zajęć profilaktycznych (arkusze
papieru, papier kolorowy, flamastry,
kredki itd.) oraz art. spożywcze (napoje,
kawa, herbata, ciastka).
Zajęcia edukacyjne dla kierowców
ukierunkowane na przeciwdziałanie
nietrzeźwości na drogach.

Szkoły gimnazjalne
Szkoły podstawowe

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W
oparciu
o
zasoby
kadrowe
Biura

Szkoły gimnazjalne
Szkoły podstawowe

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W
oparciu
o
zasoby
kadrowe
Biura

Szkoły podstawowe
Szkoły gimnazjalne

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W
oparciu
o
zasoby
kadrowe
Biura

Szkoły gimnazjalne
Szkoły podstawowe

Cały rok

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W
oparciu
o
zasoby
kadrowe
Biura

Cały rok

Jolanta Pyra
Biuro ds. RPU

10.000 zł.

I-II kwartał

Anna Chmielewska
Biuro ds. RPU

W
oparciu
o
zasoby
kadrowe
Biura

MOSiR, Zakład
Komunikacji
Miejskiej
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24.

25.
26.

27.

28.

29.

Współpraca z kościołem w zakresie
promowania postaw trzeźwościowych u
osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży
skupionej w oazach:
• ciechanowskie parafie
• obóz profilaktyczny w miejscowości
Ząb k/Zakopanego (ferie zimowe –
Parafia św. Józefa)
Prenumerata fachowych czasopism:
Niebieska Linia itp.
Koszty sporządzania opinii
psychologiczno – psychiatrycznych w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Posiedzenia Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
• wynagrodzenia członków Komisji.
Wyposażenie budowanej świetlicy
środowiskowej
(art. meblowe, sprzęt komputerowy,
aparaty telefoniczne, kserokopiarka,
sprzęt audiowizualny, karaoke, sprzęt
sportowy)

Cały rok

Barbara Augustyniak
Biuro ds. RPU

40.000 zł.

Biuro ds. RPU

I kwartał

700 zł.

Teren miasta

Cały rok

Biuro ds. RPU
Jolanta Pyra
Barbara Augustyniak
Biuro ds. RPU

Siedziba Biura ds.
RPU

Cały rok

Barbara Augustyniak
Biuro ds. RPU

w/m

I półrocze

Wydział Inwestycji Urzędu 100.000 zł.
Miasta

Cały rok

Jolanta Pyra
Biuro ds. RPU

Utrzymanie
budynków
przy
ul. w/m
Powstańców Wielkopolskich 1A.
30.
Wynagrodzenia
osobowe
wraz
z w/m
pochodnymi od wynagrodzeń.
Razem:

Cały rok

10.000 zł.

26.000 zł.

60.000 zł.
370.000 zł.
950.000 zł.
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