Załącznik
do uchwały nr XV/206/11
Rady Miasta Opola
z dnia 29 września 2011 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2012.

1. Wprowadzenie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2012, zwany dalej Programem, określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.
Program przedstawia do realizacji zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest
kontynuacją programów z lat ubiegłych.
Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych wykonuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których
zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, działalność
wychowawczą i informacyjną, ograniczenie dostępności alkoholu, leczenie, rehabilitację
i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom
nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie
zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrum integracji społecznej.
Program adresowany jest do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób
związanych z problemem alkoholowym, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego
wystąpienia.

2. Cele Programu
Strategicznym celem Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk
będących skutkiem nadużywania oraz uzależnienia od alkoholu i innych środków
psychoaktywnych, profilaktyka i edukacja oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Cele operacyjne Programu:
1. ograniczenie skali występowania ryzykownych zachowań u dzieci i młodzieży
poprzez realizację programów profilaktycznych;

2. zwiększenie dostępu do pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej
i postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób
doznających przemocy;
3. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie;
4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w
programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych;
5. poszerzenie kompetencji pracowników oświaty, pomocy społecznej,
administracji samorządowej, służby zdrowia, policji, straży miejskiej,
członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przepisów
prawa, podejmowania interwencji w sytuacjach problemowych oraz
umiejętności psychospołecznych;
6. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspieranie zatrudnienia
socjalnego.

3. Powyższe cele będą realizowane w następujących obszarach:
1) profilaktyka.
2) pomoc psychospołeczna i prawna.
3) terapia, rehabilitacja i postrehabilitacja.
4) edukacja publiczna.
5) interwencja.

4. Zadania Programu w poszczególnych obszarach
Obszar I – profilaktyka:
1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, służących
promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej.
2) Tworzenie nowych i wspieranie istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (świetlice i kluby z programem
opiekuńczo-wychowawczym lub socjoterapeutycznym).
3) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Opola).
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4) Realizacja programu budowy placów zabaw (Wydział Zarządzania Zasobem
Komunalnym Urzędu Miasta Opola).
5) Organizacja wakacyjnych form wyjazdowych o charakterze rekreacyjnoprofilaktycznym dla dzieci i młodzieży żyjących w najbliższym otoczeniu osób
uzależnionych od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym
lub nim zagrożonych („Akcja Lato 2012” - Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola).
6) Wdrażanie podczas zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych programów
resocjalizacyjnych (Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych).

Obszar II - pomoc psychospołeczna i prawna:
1) Zwiększenie dostępności do pomocy psychospołecznej i prawnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, a w szczególności dla osób
doznających i stosujących przemoc poprzez prowadzenie poradnictwa prawnego.
2) Dofinansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).
3) Dofinansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla osób, które swoim
zachowaniem w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu lub zdrowiu innych osób
(Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym).

Obszar III – terapia, rehabilitacja i postrehabilitacja:
1) Poszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych
wykluczeniem i ich rodzin.
2) Dofinansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie).
3) Wspieranie prowadzenia Klubów Abstynenta.
4) Wspieranie działalności interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno - terapeutycznego
dla rodzin z problemem alkoholowym.
5) Dofinansowanie wyjazdów terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla osób
uzależnionych i ich rodzin w okresie rehabilitacji i postrehabilitacji (Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie).

Obszar IV – edukacja publiczna:
1) Organizowanie i udział w kampaniach edukacyjnych, festynach, konferencjach,
akcjach informacyjnych, zakup i wydawanie materiałów edukacyjnych
i informacyjnych.
2) Finansowanie badań społecznych, sondaży, diagnoz i ekspertyz.
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3) Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka
szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na
rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz picia alkoholu przez kobiety
w ciąży.
4) Prowadzenie edukacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności
z problemem alkoholowym, możliwości przeciwdziałania i sposobu reagowania.
5) Finansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych, pracowników
oświaty, pomocy społecznej, administracji samorządowej, służby zdrowia, policji,
straży miejskiej, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przepisów prawa, podejmowania interwencji w sytuacjach problemowych oraz
umiejętności psychospołecznych.
6) Prowadzenie programów edukacyjnych adresowanych do rodziców zwiększających
ich kompetencje wychowawcze w obszarze Profilaktyki zachowań ryzykownych
dzieci.
Obszar V- Interwencja:
1) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
2) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy i promocji
napojów alkoholowych oraz sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub
pod zastaw.

5. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1) Zadania:
a) Inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 4 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
b) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego, z udziałem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie
sporządzania wywiadów środowiskowych.
c) Prowadzenie z osobami uzależnionymi od alkoholu rozmów motywacyjnych w celu
podjęcia leczenia odwykowego.
d) Kontrolowanie placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, w miarę możliwości
z przedstawicielami organów porządku publicznego tj. Straży Miejskiej.
e) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami
Rady Miasta Opola.
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2) Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
a) Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji
wysokości 12 % obowiązującego w 2012 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie obowiązujących przepisów.
b) Wynagrodzenie za udział w pracach Komisji jest wypłacane na podstawie imiennej
listy obecności, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.
6. Finansowanie Programu
1) Środki na realizację niniejszego Programu pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
2) Prezydent Miasta Opola zarządzeniem w sprawie planu finansowo-rzeczowego
w układzie zadaniowym do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2012, dokona szczegółowego podziału środków
finansowych przeznaczonych na realizację Programu.
7. Realizatorzy Programu
Realizatorzy Miejskiego Programu
Alkoholowych na rok 2012:

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

1) Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wyłonione w wyniku
otwartych konkursów ofert.
2) Jednostki organizacyjne Miasta Opola.
3) Wydziały Urzędu Miasta Opola.
4) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu.

8. Monitorowanie realizacji Programu
1) Koordynację realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2012 prowadzi Wydział Polityki Społecznej Urzędu
Miasta Opola.
2) Po zakończeniu realizacji zadań realizatorzy zobowiązani będą do przedstawienia
sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań.
3) Monitoring realizacji Programu prowadzony będzie poprzez:
a) sprawozdania wewnętrzne dla - Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola,
b) sprawozdania zewnętrzne dla – Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
4) Informacja o realizacji Programu przedstawiona zostanie Komisji Społecznej Rady
Miasta Opola w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.
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