Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/506/01
Rady Miasta Opola
z dnia 22 lutego 2001 r.

Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2001 rok
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem programu są działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców miasta Opola,
w szczególności do dzieci i młodzieży, prowadzące do zmniejszenia spożycia napojów
alkoholowych oraz do likwidacji problemów alkoholowych, które aktualnie występują
poprzez kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych, w oparciu
o założenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
założenia Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2000-2005.
2. Przyjmując, iż profilaktyka przeciwalkoholowa i rozwiązywanie problemów alkoholowych
dla swej skuteczności wymagają szerszego zaangażowania społecznego uznaje się
za celową współpracę Urzędu Miasta Opola - Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, kościelnymi oraz z samorządowymi
jednostkami organizacyjnymi, które podejmują i prowadzą działalność w tym zakresie.
3. Program zakłada wieloaspektowe zadania w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Rozdział II
W ZAKRESIE PROWADZENIA PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ
I EDUKACYJNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY

1. Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
a) kontynuacja działalności szkolnych pracowni profilaktyczno-wychowawczych (łącznie
14 pracowni);
Realizatorzy: dyrektorzy szkół
b) utworzenie Szkolnej Pracowni Profilaktyczno-Wychowawczej w Publicznym Gimnazjum Nr 2;
Realizator: dyrektor szkoły
c) kontynuacja realizacji przez szkoły programu „Szkoła Promująca Zdrowie” i przygotowywanie się kolejnych szkół do realizacji tego programu (szkolenia nauczycieli,
materiały edukacyjne);
Realizatorzy: dyrektorzy szkół i pielęgniarki szkolne
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d) organizowanie w szkołach prelekcji, spotkań psychoedukacyjnych itp. prowadzonych
przez zaproszonych specjalistów;
Realizatorzy: dyrektorzy szkół

2. Działalność profilaktyczna w formach pozaszkolnych
a) prowadzenie w Domu Dziecka warsztatów nt. „Rozwijanie twórczego myślenia – forma
alternatywnych zajęć w profilaktyce”. Wyposażenie świetlicy;
Realizator: dyrektor Domu Dziecka
b) realizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – uwierzmy w siebie”;
Realizator: dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

imprez

sportowych

c) realizowanie przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
profilaktyczno-wychowawczego pn. „W szkole razem bez agresji”;
Realizator: dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

programu

d) prowadzenie przez Galerię Sztuki Współczesnej warsztatów plastycznych dla dzieci
uzdolnionych oraz popołudniowych spotkań edukacyjnych w „kinie edukacyjnym” pn.
„Twórczość plastyczna jako forma zajęć alternatywnych w profilaktyce i terapii”;
Realizator: dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej
e) prowadzenie przez Młodzieżowy Dom Kultury wspólnie z ZHP Komendą Hufca Opole Miasto klubu - świetlicy dla młodzieży przy ul. Targowej w filii MDK;
Realizatorzy: dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Opole – Miasto

3. Organizacja kolonii i obozów dla dzieci z rodzin niezamożnych, patologicznych.
Realizatorzy: dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
4. Rozwijanie różnych form edukacji publicznej. Włączenie się do ogólnopolskich kampanii
dotyczących skutków uzależnień.
Realizatorzy: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
dyrektor Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
wszyscy uczestnicy programu
5. Organizowanie na terenach przyszkolnych i osiedlowych warunków do rozrywek
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży jako formy zajęć alternatywnych w profilaktyce i terapii, wyposażenie w urządzenia sportowe.
Realizatorzy: dyrektorzy szkół
spółki zarządzające: „Feroma”, „Turhand-Ret”, „Enter”
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
6. „Psychospołeczna diagnoza stylu życia dzieci i młodzieży” – przeprowadzenie badań
jakościowych na populacji 2.200 uczniów z obszaru miasta Opola.
Realizator: Wydział Oświaty
7. Realizowanie programu promocji zdrowego stylu życia
Realizator: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Wydział Oświaty
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Rozdział III
W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

1. Kontynuowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
a w szczególności:
a) wstępne diagnozowanie i kierowanie osób z problemami alkoholowymi do specjalistycznych placówek leczenia odwykowego oraz na badania przez biegłego
w przedmiocie uzależnienia,
b) współdziałanie ze Strażą Miejską, Policją, Izbą Wytrzeźwień, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Rodzinie i innymi jednostkami oraz organizacjami pozarządowymi,
administracjami spółdzielczymi, wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie rozpoznawania rodzin i środowisk dotkniętych alkoholizmem w celu wyłaniania osób wymagających
pomocy terapeutycznej,
c) wspieranie działających grup A-A, Al.-Anon, DDA, Klubu abstynenckiego oraz
tworzenie warunków do organizowania się grup samopomocowych alkoholików,
członków ich rodzin i wśród młodzieży,
d) współdziałanie z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w zakresie monitorowania terapii i leczenia pacjentów skierowanych przez Komisję, a w przypadku uchylania się od leczenia - występowanie do
sądu o orzeczenie obowiązku leczenia,
e) współdziałanie z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w organizowaniu imprez
profilaktyczno-rekreacyjnych i sportowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
2. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dwóch punktów konsultacyjnych
dla osób z problemem alkoholowym przy Ośrodkach Readaptacji Społecznej „Gawra”
i „Szansa”.
3. Prowadzenie przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Opola
działalności informacyjno-edukacyjnej.
Rozdział IV
W ZAKRESIE UDZIELANIA RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY
ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI
OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE

1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej oraz zapewnienie miejsc
noclegowych dla kobiet z dziećmi - ofiar przemocy w ośrodkach readaptacji społecznej.
Współdziałanie z Policją, Sądem Rejonowym i innymi instytucjami w celu udzielania
kompleksowej pomocy w tym zakresie.
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2. Kontynuacja działalności Punktu Poradnictwa dla Rodzin z Problemem Alkoholowym
„SUKCES” przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZWMGosławice”.
3. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dwóch grup socjoterapeutycznych
w formie świetlic popołudniowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych przy
Ośrodkach Readaptacji Społecznej „Gawra” i „Szansa”.
Rozdział V
W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW USTAWY
W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

O

WYCHOWANIU

1. Kontynuowanie przez Straż Miejską kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowymi: patrole kontrolno-prewencyjne.
2. Kontynuowanie przez Referat Kontroli Urzędu Miasta Opola kontroli rzetelności
oświadczeń o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Monitorowanie przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola placówek szkolnych i środowisk pozaszkolnych w zakresie ograniczania dostępności alkoholu i przemocy wśród
młodocianych (ochrona, instalacje systemów alarmowych, domofony itp.).
4. Prowadzenie przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Opola kontroli
prawidłowości realizacji umów w zakresie wykonywania zadań miejskiego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Analizowanie przebiegu i efektów realizacji niniejszego programu przez Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych przy współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Opola
i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział VI
W ZAKRESIE WSPIERANIA INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI
W DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

1. Rozszerzanie form działalności Izby Wytrzeźwień w zakresie intensywnego inspirowania
osób uzależnionych do podjęcia terapii i leczenia oraz rozpoznawania rodzin i środowisk,
gdzie występuje zjawisko przemocy w rodzinie. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji
Kryzysowej, z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Monitorowanie przez Izbę Wytrzeźwień stanu psychofizycznego osób nietrzeźwych
przebywających w tej Izbie.
3. Kontynuowanie działalności Opolskiej Rady ds. Problemów Alkoholowych i Narkotykowych przy Prezydencie Miasta Opola jako formy stałej współpracy z instytucjami,
organizacjami i osobami w celu integrowania działań na rzecz skuteczniejszego
rozwiązywania problemów uzależnień, propagowania trzeźwości i zdrowia.
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4. Udzielanie pomocy niżej wymienionym organizacjom pozarządowym w ich działalności
zarówno profilaktyczno-edukacyjnej, służącej wychowywaniu i życiu w trzeźwości, jak
i związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

L.P.

ORGANIZACJA

ZADANIE

1

2

3

1.

Towarzystwo Rozwoju Rodziny - Miasto Kobiet - centrum pomocy i terapii
Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna psychologicznej i medycznej
Opole, ul. Ks. Konstantego Damrota 4
Młodzieżowi
doradcy
profilaktyka I stopnia

2.

rówieśnicy

-

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca Opole-Miasto

Harcerska akcja letnia

Opole, ul. Henryka Sienkiewicza 20

Obozy wędrowne 107 Drużyny Harcerskiej
„Powsinogi”

Rajd Hufca Opole-Miasto
„Ścieżkami zdrowia”

Warsztaty metodyczne
dzieciństwo”

3.

–

„Odebrane

Fundacja Centrum
Sakralno-Młodzieżowe

Centrum Edukacji i Kultury Młodzieżowej

Katolicki Klub
Profilaktyczno-Wychowawczy
„ARKA”

Program „Życie i miłość”

Opole, ul. Józefa Hallera 2

4.

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Poradnictwo dla Rodzin
Uzależnionych
„Powrót z U”
Opole, ul. Armii Krajowej 9

5.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Środowiskowe
„ISKIERKA”

Opole, ul. Krakowska 41/43
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Ognisko

Wychowawcze

1
6.

2

3

Diecezjalna Fundacja Obrony Życia

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Opole, ul. Książąt Opolskich 19
Dom Matki i Dziecka

7.

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży
„Młodzież Polska”
Zarząd Oddziału Regionalnego

Program profilaktyczno-opiekuńczy
„DROGOWSKAZ II”

Opole, ul. Henryka Sienkiewicza 20

8.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ambulatorium Wczesnej Terapii
Ośrodek Badań i Usług Psychologicz- Profilaktyka w grupach ryzyka
nych
Opole, ul. majora „Hubala” 5

Rozdział VII
W ZAKRESIE ZASAD SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, LICZBY PUNKTÓW
SPRZEDAŻY, PODAWANIA I SPOŻYWANIA ORAZ ICH USYTUOWANIA

1. Kontrola przestrzegania zasady, aby liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania były realizacją zasady
ograniczania dostępności alkoholu, w szczególności dla młodzieży szkolnej.
2. Kontrola realizacji uchwały Nr LII/506/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 1998 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia
napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie miasta Opola.
3. Współdziałanie i współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Państwową Inspekcją Handlową, Policją i Strażą Miejską w zakresie
podejmowania inicjatyw dotyczących ograniczania dostępności alkoholu i przestrzegania
zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta Opola.
Rozdział VIII
ZASADY FINANSOWANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Finansowanie realizacji zadań niniejszego Programu będzie dokonywane z rocznych opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez
prowadzące tę sprzedaż podmioty gospodarcze.
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2. Środki, o których mowa w ust.1, przeznacza się w szczególności na:
1) profilaktykę uzależnienia alkoholowego skierowaną do mieszkańców miasta Opola,
2) pomoc psychologiczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób z problemami
alkoholowymi oraz ofiar przemocy w rodzinie,
3) pomoc informacyjną, edukacyjną i prawną dla osób z problemami alkoholowymi,
4) realizację zadań wynikających ze współpracy z Urzędem Wojewódzkim, Samorządem
Województwa Opolskiego, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi
i jednostkami organizacyjnymi samorządu w zakresie prowadzonych przez nie działań
w części dotyczącej miasta Opola.
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