
RADA MIEJSKA
w KOLE .

Wpłynęło, dn. oJ.l.2.,~~(\}
Projekt złożony J
przez Burmistrza Miasta Koła

UCHWAŁA NR ./ ./2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z dnia 2018 r.

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kole na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z
dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137), Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kole na rok 2019 będący załącznikiem do niniej szej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik
Miejsckiegoo.śroia ~r?filaktyki};i./ll D li:"
Alin U ka Zbo/'OW,ka·Karbowa



Załącznik
do projektuj uchwały m ./2018

Rady Miejskiej w Kole
z dnia .20 18r.

ZADANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ( MPPiRP A)

NA 2019 ROK W KOLE.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.

Celem zadania jest kontynuowanie działań zmierzających do zapewnienia
osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom pijącym w sposób szkodliwy
i ryzykowny właściwej oferty pomocy terapeutycznej prowadzącej do poprawy
ich funkcjonowania zdrowotnego, psychofizycznego i społecznego.

Realizacja powyższego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

Lp. Zadania Wskaźniki Realizator Termin
realizacji

1. Finansowanie dodatkowych -liczba MOPiPR Cały rok
zajęć terapeutycznych w przeszkolonych
ramach programu leczniczego pracowników
w Przychodni Leczenia
Uzależnień i Współuzależnień
(PLUiW) w Kole nieujętych
w kontrakcie z Narodowym
Funduszem Zdrowia (w miarę
posiadanych środków)

2. Doposażenie PLUiW w sprzęt -liczba MOPiPR Cały rok
oraz materiały dydaktyczne zakupionych
i edukacyjne służące materiałów
jej prawidłowemu
funkcjonowaniu
(w miarę posiadanych
środków).

3. Finansowanie szkoleń -liczba MOPiPR Cały rok
i kursów specjalistycznych przeszkolonych MKRPA
dla pracowników Miejskiego pracowników
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Ośrodka Profilaktyki
i Pomocy Rodzinie
(MOPiPR)

Szacunkowe koszty: MOPIPR- 8.000,00 zł

II. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy
psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje
funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną
cierpienia dorosłych i dzieci. Celem niniejszego zadania jest podejmowanie takich
działań, które obejmą kompleksowym, specjalistycznym wsparciem rodzinę jako
całość, jak i jej poszczególnych członków.

R r d . db ,lea izacja za ama o ywac SIę ę ZIe w szczego nosci poprzez:
Lp. Zadania Wskaźniki Realizator Termin

realizacji

1. Organizowanie -liczba osób MOPiPR Cały rok
i prowadzenie konsultacji korzystających
pedagogicznych,
psychologicznych, z pomocy

specjalistycznych oraz
porad prawnych dla rodzin
z problemem alkoholowym,
osób dotkniętych przemocą
dornową.

2. Prowadzenie -liczba dzieci MOPiPR Cały rok
i finansowanie bieżącej korzystaj ących
działalności placówek,

z zajęćw których realizowana jest
praca na rzecz dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych.
a) świetlica
socjoterapeutyczna
i Młodzieżowy Klub
Konsultacji i Terapii
(MKKiT) przy MOPiPR
b) świetlica
socjoterapeutyczna
przy ul.Wyszyńskiego 14 A
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3. Prowadzenie grupy -liczba MOPiPR Cały rok
zabawowej dla małych uczestników zajęć
dzieci i ich opiekunów jako
nowej formy profilaktyki
społecznej w obszarze
wspierania rodzin
i przeciwdziałania

wykluczeniu społecznemu.
4. Kontynuowanie -liczba rodziców MOPiPR Cały rok

organizowania korzystających
i prowadzenia zajęć

z zajęćwarsztatowych
z wykorzystaniem
programu "Szkoła dla
rodziców
i wychowawców".
"Rodzeństwo bez
rywalizac j i"

5. Kontynuowanie -liczba MOPiPR Cały rok
realizacji Programu uczestników
Wzmacniania Rodziny
adresowanego do rodziców, programu.

opiekunów i dzieci.
6. Organizowanie szkoleń -liczba MOPiPR Cały rok

dotyczących zjawiska zrealizowanych
przemocy w ramach pracy

szkoleńw Interdyscyplinarnym
Zespole ds.
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.

7. Podejmowanie działań -liczba MOPiPR Cały rok
edukacyjnych, dostarczanie zrealizowanych
wiedzy na temat FAS

działań(Płodowego Zespołu
Alkoholowego) w
instytucjach zajmujących
się pracą z dziećmi
i rodziną.

8. Kontynuowanie współpracy -liczba MOPiPR Cały rok
w ramach zrealizowanych
Interdyscyplinarnego

działańZespołu ds.
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
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I Udostępnianie pomieszczeń -liczba
dla potrzeb pracy grup przeprowadzonych
roboczych.

spotkań

9. Kontynuowanie współpracy -liczba MOPiPR Cały rok
z przedstawicielami zrealizowanych
wymiaru sprawiedliwości

działańi organów ścigania na rzecz
działań adresowanych do
osób stosujących przemoc.

10. Upowszechnianie -liczba materiałów MOPiPR Cały rok
informacji dotyczących
zjawiska przemocy
w rodzinie i możliwości
przeciwdziałania przemocy
w rodzinach.

Szacunkowe koszty: MOPiPR -137.862,00 zł

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.

.~

Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie jest najczęstszym
zachowaniem ryzykownym i prowadzi często do podejmowania innych szkodliwych
zachowań, zaburza proces rozwojowy. Celem niniejszego zadania jest kontynuowanie
wdrażania rekomendowanych działań profilaktycznych opartych na skutecznych
strategiach oddziaływań, realizacja i wspieranie kampanii edukacyjnych zwiększających
świadomość mieszkańców na temat szkód wynikających z picia alkoholu, wspieranie
działań służących promocji zdrowego stylu życia, utrwalanie postaw abstynenckich
w środowisku dzieci i młodzieży.
Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
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Lp. Zadania Wskaźniki Realizator Termin
realizacji

1. Organizowanie i prowadzenie -liczba uczniów MOPiPR W okresie
na terenie szkół podstawowych biorących udział trwania
zajęć i programów w zajęciach nauki
profilaktycznych: szkolnej
Realizacja w odpowiedzi na
zgłaszane potrzeby:
Uczniowie klas I-III
- "Dobre wychowanie w sieci"
- "Mówimy NIE dokuczaniu"
"Uciekamy od dokuczania"
- "Gdy czujemy złość i smutek"
- "Jesteśmy różni, jesteśmy
sobie potrzebni"
- "Mam Prawo"
-"Jestem sobą, mam własne
zdanie"
- Agresji Stop-jestem kolegą na
medal"
"Jak pies z kotem"

Uczniowie klas IV-VI
- "Czy opłaca się być dobrym
kumplem",
- "Dokuczanie - daje się we
znaki"
- "Internet bez hejtu"
- "Gdzie jest Mimi"
- "Być jak mistrz asertywności"
- "Nie daj się"
- "Bezpieczny Internet"
- "Jestem O.K.!"
- .Papierosy? Nie, dziękuję"
- "Mądre wybory"
- "Nowe środki
psychoaktywne? Mówię - nie"
- "Program Domowych
Detektywów"

Uczniowie klas VII, VIII i III
Gimnazjum
- "Tak czy Nie"
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- "Granice akceptacji-
asertywna odmowa"
- "Emocjonalny zawrót głowy"
- "Jak nie dać się stresowi"
- "Sytuacja konfliktowa:
wyzwanie czy bariera nie do
pokonania?"
- "Wolność, odpowiedzialność"
- "Nie prze-graj!"
- "Zamiast hej tu"
- "Problemy alkoholowe
i narkotykowe"
- "Dzień z życia"
- "Ryzykować czy nie? °
sztuce podejmowania decyzji"
- ,,0 co tyle hałasu?!
Zagrożenia związane z
hazardem"
- "Ja i grupa"
- "Cyberprzestrzeń-
dobrodziejstwo czy zagrożenie?
- "Wszystko pod kontrolą"
- "Seksting"
- "Nowe środki
psychoaktywne? Nie ryzykuję!"

2. Podejmowanie działań -liczba MOPiPR Cały rok
profilaktyczno - edukacyjnych zrealizowanych
w innych instytucjach działań
i placówkach oświatowych

3. Podejmowanie działań - liczba MOPiPR Cały rok
profilaktyczno - edukacyjnych zrealizowanych
w ramach pracy w Zespole działań
Interdyscyplinarnym.
Zajęcia profilaktyczne
prowadzone w szkołach
podstawowych:
- "Przemoc boli. Świadek.
Ofiara. Sprawca."
Działania skierowane do
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społeczności lokalnej:
- Kampania "Stop przemocy".

4. Kontynuowanie działań -liczba rodziców, MOPiPR W okresie
o charakterze edukacyjnym opiekunów trwania
skierowanych do rodziców, biorących udział nauki
przeprowadzanych podczas w spotkaniach szkolnej
wywiadówek szkolnych
i warsztatów (grup
zamkniętych) organizowanych
w siedzibie Ośrodka.

5. Kontynuowanie prowadzenia -liczba kampanii, MOPiPR Cały rok
lokalnych i ogólnopolskich działań
kampanii edukacyjnych, podejmowanych
organizowanie konkursów w ich ramach
związanych z profilaktyką
problemów alkoholowych
i zagrożeń cywilizacyjnych.
"Chce mi się chcieć! - czyli
o przeciwdziałaniu wyuczonej
bezradności"

6. Zakup, pozyskanie -liczba publikacji MOPiPR Cały rok
i dystrybucja materiałów i materiałów
edukacyjnych, prenumerata edukacyj no-
czasopism i publikacji. informacyjnych

7. Organizowanie i finansowanie -liczba dzieci MOPiPR Cały rok
różnych form wypoczynku dla i rodzin
dzieci i rodzin ze środowisk uczestniczących
zagrożonych alkoholizmem, w wyjazdach
przemocą, które stanowią
integralną część całorocznego
funkcjonowania świetlic.

8. Finansowanie dożywiania -liczba dzieci MOPiPR Cały rok
dzieci i młodzieży i młodzieży
uczestniczących w zajęciach korzystających
socjoterapeutycznych, z dożywiania
profilaktyczno-opiekuńczych.

9. Kontynuowanie realizowania -liczba dzieci MOPiPR Cały rok
środowiskowych programów i młodzieży
profilaktycznych skierowanych biorącej udział
do dzieci i młodzieży m. in.: w akcji.
.Pedagodzy Uliczni", "Noc
profilaktyczna" .
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10. Kontynuowanie prowadzenia -liczba MOPiPR Cały rok
działań na rzecz zrealizowanych
prze ciwdziałania nietrzeźwości działań
kierowców.

11. Prowadzenie interaktywnego -liczba publikacji MOPiPR Cały rok
systemu informacji o
działaniach podejmowanych na
terenie miasta w zakresie
profilaktyki uzależnień poprzez
stronę internetową Ośrodka.

Szacunkowe koszty: MOPIPR- 50.952,00 zł

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu
przemocy.

Celem zadania jest kontynuowanie współpracy z instytucjami, organizacjami
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi zajmującymi się profilaktyką uzależnień,
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy.

Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
Lp. Zadania Wskaźniki Realizator Termin

realizacji

1. Kontynuowanie -liczba spotkań MOPiPR Cały rok
organizowania spotkań
mających na celu wymianę
doświadczeń
i integrację środowiska
zawodowego osób
zajmujących się profilaktyką
uzależnień
. . .I rozwiązywaniem
problemów alkoholowych.

2. Wspieranie pomocowych -liczba osób MOPiPR Cały rok
inicjatyw abstynenckich korzystających
podejmowanych na rzecz ze wsparcia
osób uzależnionych
i trzeźwiejących
(w miarę posiadanych
środków)

Szacunkowe koszty MOPIPR- 14.280,00 zł

9



V. Inne zadania z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, które nie zostały ujęte w programie, a mogą się okazać niezbędne
do zwiększenia skuteczności oddziaływań w tej dziedzinie.

VI. Obsługa Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok:

1. Finansowanie kosztów utrzymania, wynagrodzenia pracowników
i wyposażenia MOPiPR jako realizatora niniejszego programu.
Szacunkowe koszty MOPiPR - 293.656,00 zł

VII. Zabezpieczenie pracy MKRP A wynikających z jej regulaminu.

Za udział w posiedzeniach i pracach MKRP A stawka wynagrodzenia wynosi
100,00 zł brutto. Z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego dodatkowe
wynagrodzenie w wysokości - 50 zł miesięcznie

Szacunkowe koszty MKRPA - 33.500,00 zł

VIII. Harmonogram realizacji, źródła finansowania.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych
planowanych w Budżecie Miasta, stanowiących dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

IX. Sposób sprawozdawania.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji MPPiRP A przedstawione
będzie Radzie Miejskiej w Kole.
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Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY NR / /2018

RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 2018 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019
rok określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137). Zadania te w rozumieniu ww. ustawy mają
ścisły związek z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, ponieważ
tylko na takie cele mogą zostać wydatkowane środki pochodzące z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o czym mówi art. 111 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpisuje się w działania
przyjęte do realizacji w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Miejskiej Koło na lata 2015-2020 oraz założenia określone w Narodowym
Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Przy opracowaniu niniejszego Programu
uwzględnione zostały także wskazówki wynikające z rekomendacji Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem głównym
działań ujętych w Programie jest zmniejszenie problemów powodowanych przez
alkohol w całej populacji, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka, ponieważ
na szkody może być narażony każdy mieszkaniec naszego miasta. Program
charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii przeciwdziałania
zjawiskom związanym z nadużywaniem alkoholu. Stanowi kontynuację działań
podejmowanych w poprzednich latach, uzupełnionych o nowe przedsięwzięcia, które
mają zwiększyć ich skuteczność. Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie
dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań
w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.

BUW~Z

Krzy~kOWSki
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