U C H W A Ł A Nr XLVIII/418/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1), oraz art. 41 ust. 2 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm. 2) i art. 10 ust 1 - 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485,
z późn. zm.3) – Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2010, określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bystrzyca
Kłodzka na rok 2010, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Przyjmuje się preliminarz budżetowy Gminnego Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010, określony w załączniku nr
3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bronisław Patynko
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz.
1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175.
3
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r.
Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/418/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 października 2009 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010
§ 1. Podstawa prawna programu:
1/ ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.);
2/ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 , z późn. zm.);
3/ ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.);
4/ ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz.1143);
5/ ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593);
6/ uchwała Nr XLI/260/05 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13 maja 2005
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji Społecznej dla Bystrzycy Kłodzkiej gminy
miejsko - wiejskiej na lata 2005-2020.
§ 2. 1. Realizację programu koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Gminny program realizowany jest przy współudziale osób fizycznych i prawnych,
instytucji rządowych i samorządowych, w tym Policji, Sądu, Straży Miejskiej oraz
Organizacji pozarządowych, zajmujących się edukacją kulturą, pomocą społeczną,
sportem i rekreacją oraz wychowaniem w trzeźwości.
3. Osoby, instytucje i organizacje pozarządowe, wnosząc swoje doświadczenie
i inicjatywę w zapobieganie i rozwiązywanie problemów uzależnień, są integralną częścią
działającego w gminie Bystrzyca Kłodzka systemu pomocy.
4. Program dostosowany jest do specyfiki problemów uzależnień w gminie Bystrzyca
Kłodzka i uwzględnia lokalne możliwości realizacji.
5. Program uwzględnia również aspekt profilaktyczny i medyczno – rehabilitacyjny
przeciwdziałania alkoholizmowi i opiera się na wiedzy dotyczącej:
1/ przeciwdziałania zagrożeniom uzależnień,
2/ leczenia uzależnień;
3/ reintegracji społecznej i zawodowej, wspierania zatrudnienia socjalnego dla osób
uzależnionych, poprzez prowadzenie i finansowanie Centrum Integracji Społecznej,
4/ redukcji szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, w tym pomocy społecznej udzielanej uzależnionym i ich rodzinom.
§ 3. Główne kierunki działań, wyznaczone w programie, dotyczą:
1/ prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieży;
2/ zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
3/ udzielania rodzinom, w których występują problemu uzależnień pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową;
4/ prowadzenia reintegracji społecznej i zawodowej dla uzależnionych od alkoholu,
po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
5/ wspomagania działalności instytucji, osób fizycznych i prawnych służących
rozwiązywaniu problemu uzależnień;
6/ sposobu dystrybucji, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:
a) ograniczenia dostępności do alkoholu poprzez:
- monitorowanie obszarów na których występują negatywne zjawiska związane ze
spożywaniem napojów alkoholowych,
- monitorowanie obszarów grupowania się dzieci i młodzieży, w stosunku do których
zachodzi prawdopodobieństwo spożywania napojów alkoholowych,
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b/ systematycznego informowania i edukowania podmiotów korzystających z zezwoleń
o zasadach obowiązujących przy sprzedaży napojów alkoholowych, prowadzenie
skutecznej kontroli przestrzegania zasad.
§ 4. Priorytety programu to:
1/ dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania czasu i aspiracji życiowych;
2/ kształtowanie postaw prozdrowotnych;
3/ wspomaganie lokalnych grup społecznych, działających w zakresie profilaktyki
uzależnień;
4/ wzmacnianie umiejętności pozyskiwania przez realizatorów Programu środków
finansowych Unii Europejskiej, służących ograniczeniu problemów społecznych
spowodowanych uzależnieniami;
5/ poszukiwanie potencjalnych partnerów w celu tworzenia płaszczyzny do wspólnych
działań;
6/ wymiana doświadczeń z miastami partnerskimi, celem korzystania z doświadczeń
w zakresie problematyki uzależnień.
§ 5. Podstawowymi wskaźnikami efektywności gminnego programu będzie:
1/ liczba podmiotów zaangażowanych w realizację programu;
2/ liczba osób uczestniczących w programach profilaktycznych i terapeutycznych;
3/ liczba pacjentów objętych opieką leczniczą i rehabilitacyjną;
4/ liczba osób objęta reintegracją;
5/ liczba osób doświadczających przemocy objętych pomocą;
6/ liczba dzieci objętych pomocą;
7/ liczba osób deklarujących abstynencję;
8/ liczba miejsc pomocy dla rodzin osób uzależnionych;
9/ liczba osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu zostały skierowane na Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
10/ liczba osób przeszkolonych do rozwiązywania problemów uzależnień.
§ 6. 1. W gminie Bystrzyca Kłodzka działa Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych powołana na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1982
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Za udział w posiedzeniu oraz innych pracach Komisji członkom Komisji przysługuje
ryczałt miesięczny stanowiący zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji
społecznych. Wysokość ryczałtu ustala burmistrz na wniosek kierownika OPS.
3. Do planowania budżetu przyjmuje się kwotę stanowiącą 36 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę określanego na mocy obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
§ 7. 1. W ramach programu, realizowana będzie profilaktyka I – rzędowa - są to
działania mające na celu promocje zdrowia i przedłużenia życia człowieka z jednej strony,
a z drugiej – zapobieganie pojawieniu się problemów związanych z używaniem
i nadużywaniem alkoholu Szczególną uwagą należy zwrócić na wczesną profilaktykę
i promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży .
1/ W działaniach profilaktyki I – rzędowej należy skupić się nad rozwijaniem czynników,
które chronią przed uzależnieniami, takich jak:
a/ zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
b/ wzmacnianie więzi z rodzicami i oparcia w rodzinie,
c/ tworzenie przyjaznego środowiska szkolnego,
d/ wzbudzanie przekonania, że nauka jest wartością,
e/ propagowanie modelu wychowania, w którym ważnym elementem jest stawianie
dzieciom i młodzieży wymagań,
f/ kształtowanie postaw prozdrowotnych;
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2/ Preferowane formy pracy to:
a/ zachęcanie do tworzenia i wykorzystywania istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej
(szkolnej i ośrodków sportowo-rekreacyjnych), w których dzieci i młodzież aktywnie
mogą spędzać czas,
b/ wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
w środowisku szkolnym, świetlicach środowiskowych, ośrodkach pracy z młodzieżą,
w środowiskach służących pomocą dzieciom i młodzieży,
c/ wspieranie środowisk promujących postawy abstynenckie wśród dzieci i młodzieży,
d/ wzmocnienie kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień osób profesjonalnie
zajmujących się pomaganiem dzieciom i młodzieży,
e/ udostępnianie literatury i innych materiałów informacyjnych dotyczących problematyki
uzależnień, działalność informacyjna i edukacyjna: konkursy, wystawy, spektakle,
imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy rodzinne, aktywny wypoczynek,
f/ szkolenie wybranych grup zawodowych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
uzależnień,
g/ edukowanie kandydatów na kierowców na temat wpływu alkoholu, narkotyków
i innych środków odurzających na obniżenie sprawności prowadzenia pojazdów,
h/ współpraca z przedstawicielami administracji rządowej , w tym z Państwową Agencją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz przedstawicielami samorządu
terytorialnego powiatowego i wojewódzkiego w zakresie realizacji programów
profilaktycznych, szkoleń i monitorowania problemów uzależnień.
2. W ramach gminnego programu, realizowana będzie profilaktyka II rzędowa, która ma
na celu ujawnianie osób o najwyższym ryzyku uzależnień, oraz udzielanie tym osobom
pomocy w redukcji ryzyka, a więc zapobieganie używaniu zależnemu.
W warunkach gminy Bystrzyca Kłodzka w zakresie profilaktyki II rzędowej realizowane
będą następujące formy pracy:
1/ edukacja środowisk podwyższonego ryzyka uzależnień;
2/ prowadzenie, przez przeszkolonych funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Komendy Policji,
działań prewencyjnych w środowiskach grupowania się dzieci i młodzieży;
3/ praca profilaktyczna ośrodków socjoterapeutycznych z uczniami z problemami
adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym;
4/ praca profilaktyczna z dziećmi i młodzieżą zaniedbanymi wychowawczo, z rodzin
dysfunkcyjnych;
5/ współpraca z organizacjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie
z rodzin dysfunkcyjnych;
6/ tworzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
7/ organizowanie specjalnych programów dla grup wysokiego ryzyka, obejmujących
treningi umiejętności, działania edukacyjne oraz profesjonalne poradnictwo i terapię;
8/ organizowanie pomocy dla rodzin, które ponoszą konsekwencje wynikające
z nadużywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających przez członka
rodziny;
9/ oferowanie pomocy rodzinie doświadczającej problemów uzależnień w ramach pracy
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, schronisk, noclegowni oraz Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;
10/ organizowanie Poradni Rodzinnej i punktu konsultacyjnego dla członków rodzin
uzależnionych;
11/ podnoszenie kwalifikacji osób i instytucji zajmujących się terapią i rehabilitacją
uzależnionych od alkoholu, i ich rodzin;
12/ współpraca z Policją w zakresie tworzenia systemu pomocy dla ofiar przemocy
domowej w ramach programu „Niebieska Karta”;
13/ inne działania profilaktyczne wynikające z bieżącej analizy sytuacji.
3. W ramach gminnego programu, realizowana będzie profilaktyka III rzędowa, która
zawiera elementy leczniczo – rehabilitacyjne i rozumiana jest jako interwencja po
wystąpieniu uzależnienia. Ma na celu przeciwdziałanie pogłębiania się procesu
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chorobowego oraz umożliwienie osobie leczącej się prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie. Profilaktyka III-rzędowa realizowana będzie w następujących formach:
1/ grupy edukacyjne i terapeutyczne w poradni odwykowej, tj. terapia indywidualna,
i grupowa po odtruciu organizmu w celu zmiany zachowań na abstynenckie;
2/ poradnictwo dla osób zgłaszających się do poradni odwykowej (praca nad
motywowaniem do podjęcia leczenia);
3/ motywowanie uzależnionych do podjęcia leczenia przez lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej;
4/ prace Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie motywowania do
podjęcia terapii osób nadużywających alkoholu;
5/ wspieranie działań grup anonimowych alkoholików, grup dla osób współuzależnionych,
oraz dorosłych dzieci alkoholików, ruchów trzeźwościowych i abstynencyjnych;
6/ wdrażanie programów edukacyjno-terapeutycznych dla osób, które prowadziły pojazdy
mechaniczne po użyciu alkoholu;
7/ wspieranie organizacji pomagających członkom rodzin, którzy ulegli przemocy;
8/ współfinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych na podstawie
naboru kwalifikowanego;
9/ współfinansowanie Centrum Integracji Społecznej celem prowadzenia programu
reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych;
10/ wspieranie działań na rzecz zatrudnienia socjalnego;
11/ stała obserwacja i analiza charakteru, rodzaju i skali problemu uzależnień,
efektywności różnych form pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej;
12/ inne działania wynikające z analizy problemów uzależnień.
§ 8. Program finansowany będzie z budżetu gminy, może być również finansowany ze
środków pozabudżetowych.
§ 9. Kierownik OPS złoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu
w każdym kolejnym roku.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XLVII/418/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 października 2009 r.

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bystrzyca Kłodzka
na 2010 rok
1. WSTĘP
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 opracowany został zgodnie
z treścią ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. oraz założeniami
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Program został opracowany w ramach projektu „Wsparcie województw i społeczności
lokalnych w zapobieganiu narkomanii na poziomie lokalnym”, realizowanego przez
Fundację Demokracji Lokalnej na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy i Krajowego
Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Projektu Transition Facility.
Program został opracowany przez zespół w składzie:
1/ Marta Czopik;
2/ Arletta Jakubowska;
3/ Beata Dańkowska – Szczygieł.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został w oparciu o
diagnozę sytuacji w Gminie Bystrzyca Kłodzka.
Diagnoza została przeprowadzona w okresie od 1 stycznia 2007 do 15 lutego 2007
roku przez zespół:
1/ Marta Czopik – przeprowadzenie ankiet wśród uczniów Gimnazjów i Szkół
ponadgimnazjalnych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, wywiady
z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej;
2/ Arletta Jakubowska – przeprowadzenie wywiadów z pracownikami instytucji: Komisariat
Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, Prokuratura Rejonowa w Bystrzycy kłodzkiej, Poradnia
Leczenia od Alkoholu i Współuzależnienia, Zespół Służb Kuratorskich, Sąd Rejonowy
w Kłodzku;
3/ Beata Dańkowska – Szczygieł – przeprowadzenie wywiadów z pracownikami
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
w Bystrzycy Kłodzkiej, Straży Miejskiej.
Zespół po zakończeniu działań diagnostycznych sformułował wnioski stanowiące
diagnozę problemu oraz rekomendacje dla Gminy i służące zaplanowaniu działań
profilaktycznych tak, aby maksymalnie dostosować je do lokalnej społeczności.
2. WPROWADZENIE I DIAGNOZA PROBLEMU
Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, który stanowi wyzwanie
cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Duże rozpowszechnienie używania środków
psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane
są w różnych sferach życia społecznego. Stąd wywodzi się postulat, aby działania
zapobiegawcze miały charakter interdyscyplinarny i zrównoważonego podejścia pomiędzy
działaniami na rzecz ograniczenia popytu i ograniczenia podaży.
Podstawę działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii stanowi diagnoza
problemu w obszarze uzależnienia narkotyków.
3. ZDIAGNOZOWANE OBSZARY PROBLEMOWE
W Gminie Bystrzyca Kłodzka zdiagnozowano następujące obszary problemowe:
1/ małe poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie;
2/ bierność kadry pedagogicznej;
3/ wczesna inicjacja;
4/ wysoka liczba osób ponoszących konsekwencje zażywania.
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ad. 1/ małe poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie:
Przyczyną występowania tego problemu jest:
a/ bierność Policji,
b/ mała liczba instytucji niosących pomoc.
Na podstawie wywiadów, rozmów z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Bystrzycy
Kłodzkiej wynika, że na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka utrzymuje się wysoki
wskaźnik przestępczości związanej z narkomanią, który jest związany z położeniem
Gminy przy granicy państwa.
Bierność Policji w zakresie walki z przestępczością wynika z braku narzędzi do działań
profilaktycznych i prewencyjnych.
Na terenie Miasta i Gminy jest mała liczba instytucji, których zadaniem jest
zapobieganie patologiom społecznym i niesienie pomocy w przypadku ich wystąpienia.
ad. 2/ bierność kadry pedagogicznej:
Przyczyną występowania tego problemu jest mała wiedza dotycząca narkomanii
wśród osób dorosłych.
Z rozmów z kadrą pedagogiczną ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na udział kadry w szkoleniach poszerzających
wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień.
Na terenie naszej gminy zauważa się brak zaangażowania osób dorosłych (rodziców)
w profilaktykę uzależnień. Osoby te mają małą wiedzę na temat substancji
psychoaktywnych i obserwuje się u nich stereotyp „mnie/mojej rodziny/przyjaciół/sąsiadów
ten problem nie dotyczy”.
ad. 3/ wczesna inicjacja;
Przyczynami wczesnej inicjacji są:
a/ szara strefa,
b/ niska kontrola rozprowadzających,
c/ łatwy dostęp do narkotyków,
d/ brak umiejętności i możliwości konstruktywnego spędzania wolnego czasu.
Na terenie naszej Gminy (zwłaszcza na wsiach) nie organizuje się dzieciom i młodzieży
wolnego czasu. Nie mają one żadnej alternatywy, aby konstruktywnie spędzić wolny czas.
Położenie Gminy w sąsiedztwie granicy państwa powoduje istnienie tzw. szarej strefy.
Gmina Bystrzyca jest punktem „przerzutowym” dla mafii narkotykowych. Ponadto osoby
zajmujące się dystrybucją środków psychoaktywnych czują się bezkarne, ponieważ
umiejętnie omijają przepisy prawa. W znacznym stopniu ułatwia to dostęp do narkotyków.
ad. 4/ wysoka liczba osób ponoszących konsekwencje zażywania:
Przyczyną występowania problemu w tym obszarze jest niski poziom świadomości na
temat skutków zażywania.
Problem ten jest ściśle związany z wczesną inicjacją narkotykową wśród młodzieży.
Młodzi ludzie, nieświadomi jakie skutki niesie zażywanie narkotyków często mają
problemy z nauką, tracą kontakt z rodziną, przyjaciółmi, niezainteresowanymi
eksperymentowaniem. Najtragiczniejsze przypadki to osoby uzależnione, wydalone ze
szkoły, a nawet bezdomne. Notuje się kilkadziesiąt przypadków zakażenia HCV, HIV.
4. DEFINICJA CELÓW GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
Po etapie analizy i diagnozy zostały określone problemy główne oraz ich przyczyny.
Następnie dokonano wyboru problemów, których rozwiązanie będzie celem programu.
Kryteria wyboru problemów stanowiły:
1/ powszechność występowania zjawiska;
2/ liczba osób ponoszących konsekwencje danego problemu;
3/ możliwości rozwiązania problemów.

-
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Sformułowane cele są wynikiem procesu identyfikacji problemów. Na podstawie
kryteriów podjęto decyzję o wyznaczeniu celów programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Cel główny: ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ NA TEMAT ISTNIENIA
PROBLEMU NARKOMANII W GMINIE BYSTRZYCA KŁODZKA.
Cele szczegółowe:
1/ zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie;
2/ aktywność kadry pedagogicznej;
3/ uniemożliwienie inicjacji narkotykowej;
4/ zmniejszenie liczby osób ponoszących konsekwencje zażywania.
Cel szczegółowy
Wskaźnik
Zwiększenie poczucia - liczba grup wsparcia dla
bezpieczeństwa w
rodziców dzieci uzależniospołeczeństwie
nych od narkotyków,
- liczba porad udzielonych
w punktach
konsultacyjnych,
aktywność kadry
- liczba osób
pedagogicznej
przeszkolonych,
- liczba zorganizowanych
działań profilaktycznych,
uniemożliwienie
- liczba dzieci i młodzieży
inicjacji narkotykowej korzystających z oferowanych form spędzania
wolnego czasu,
- liczba interwencji
policyjnych oraz straży
miejskiej
zmniejszenie liczby
- liczba osób biorących
osób ponoszących
udział w szkoleniach i
konsekwencje
kampaniach edukacyjno –
zażywania
informacyjnych
dotyczących skutków
zażywania,
- liczba osób, które zmieniły
swoje życie pod wpływem
interwencji kuratora
sądowego.

Tabela 1.
Źródło pozyskania wskaźnika
- listy obecności,

- sprawozdania realizatorów punktów
konsultacyjnych,
- szkolenie kadry pedagogicznej w
zakresie profilaktyki uzależnień,
- sprawozdania z prowadzonej
działalności,
- listy obecności, sprawozdania
z organizowanych zajęć
pozalekcyjnych,
- protokoły Policji i Straży Miejskiej
- listy obecności, sprawozdania,

- karty czynności kuratorskich.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/418/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 października 2009 r.

Preliminarz budżetowy
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych I Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
i Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010
Dochody:
- wpływy za wydane zezwolenia
- środki własne gminy (CIS)

508.500 zł
305.000 zł
203.500 zł

Wydatki:
1/ Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2/ Program Przeciwdziałania Narkomanii

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W ROZBICIU SZCZEGÓŁOWYM
1/ Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Lp.
1.
1.1
1.2

1.3
1.4

2.
2.1

2.2
2.3
2.4
3.
3.1

3.2
3.3

3.4

Zadania

Rozdz.

§

Kwota

Profilaktyka I – rzędowa profilaktyka i promocja zdrowia
21.500
Działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie profilaktyki
85154 4300
4.000
uzależnień (alkohol) w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
11.000
- zajęcia pozalekcyjne
3.000 zł
- zajęcia w świetlicach środowiskowych
8.000 zł
Szkolenie wybranych grup zawodowych w zakresie promocji
85154 4300
500
zdrowia i profilaktyki
Lokalna diagnoza problemów społecznych – alkoholizm,
85154
6.000
narkotyki, przemoc.
Profilaktyka II rzędowa ujawnienie i pomoc osobom o najwyższym ryzyku
23.500
uzależnienia
Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną
15.000
wychowawczo, oraz uczniami z problemami adaptacyjnymi
w środowisku szkolnym i rodzinnym
Program edukacyjny dla nietrzeźwych kierowców (na koszt
x
kierowców)
Pomoc dla rodzin ponoszących konsekwencje uzależnień
7.000
Grupy wsparcia
7.000 zł
Podnoszenie kwalifikacji osób i instytucji zajmujących się
85154
1.500
problemem uzależnień - alkoholizm Studium Terapii Uzależnień
1500 zł
Profilaktyka III rzędowa leczenie, rehabilitacja i reintegracja
442.500
Terapia indywidualna i grupowa
- program „Zapobieganie nawrotom choroby” 40 zł/godz x 5 godz
8.320
x 13 sesji x 2 edycje
= 5.200 zł
- program „Praca nad złością” 40 zł x 3 godz. x 13 sesji
x 2 edycje
= 3.120 zł
Poradnictwo odwykowe ( doposażenie/
680
Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych:
45.000
- poza miejscem zamieszkania
30 000 zł
- w miejscu zamieszkania
15 000 zł
Reintegracja zawodowa i społeczna (CIS/
355.520

-
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Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wynagrodzenia
członków
Komisji:
36%
minimalnego
wynagrodzenia za pracę określonego na mocy obwieszczenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.
- 474.12 x 5 osób x 12
= 28.447,20 zł
Opinie biegłych psycholog, psychiatra 12 opinii x 250 zł
= 3.000 zł
Materiały biurowe – 1032,80 zł
Delegacje
- 500 zł
RAZEM

85154 3030

85154
85154

4300
4210

85154

4410

32.980

487.500

2/ Program Przeciwdziałania Narkomanii
Lp.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
3.
3.1
3.2.

Zadania

Rozdz.

§

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie
Zwiększenie instytucji niosących pomoc
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Działalność profilaktyczna – kampania informacyjna w
85153 4300
placówkach ochrony zdrowia, szkołach, urzędach, punktach
sprzedaży
Aktywność kadry pedagogicznej
Szkolenie dla kadry pedagogicznej
85153 4300
Uniemożliwienie inicjacji narkotykowej
Rozszerzenie oferty form spędzania wolnego czasu
Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
85153
uzależnieniem :

Kwota
12.000
9.000
3.000

1.000
1.000
8. 000
3.000
5.000

RAZEM

21.000

OGÓŁEM

508.500

Uzasadnienie
Uchwała dotyczy działań, które zostaną podjęte w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w
roku 2010.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gmin
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) i art.
10 ust 1 - 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r.
Nr 179, poz.1485, z późn. zm.) coroczne uchwalenie obydwu programów należy do
kompetencji rady gminy.

