Uchwała Nr XXXIX/579/09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na 2010 rok.
Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jednolity tekst Dz. U. z 2002r.Nr 147,poz.1231,
z póź zm./ w związku z art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, z póź. zm.) i art. 10 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, póź. zm. ) Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na 2010 rok w brzmieniu jak w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dębicy

Jan Borek

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/579/09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 grudnia 2009 r.

Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na 2010r.
Jednym z najpowaŜniejszych problemów społecznych w Polsce jest naduŜywanie alkoholu
wraz ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego zjawiska. UzaleŜnienie od alkoholu
występuje u ok. 800 tys. mieszkańców naszego kraju, a jego konsekwencje dotyczą nie tylko
samych uzaleŜnionych, ale członków ich rodzin i środowisk społecznych. Problemy alkoholowe
wynikające z picia alkoholu obejmują swym zasięgiem całą populację, równieŜ tych którzy z racji
wieku dopiero zaczynają stawać przed wyborem dotyczącym ilości i częstotliwości picia. Według
danych szacunkowych w Polsce Ŝyje ok. 1,5 – 2,0 mln. dzieci wychowujących się w rodzinach
z problemem alkoholowym, z tego 500 tys. znajduje się

w sytuacji zagraŜającej ich zdrowiu

i Ŝyciu. Picie alkoholu wśród młodzieŜy jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Generalnie jest to
bardziej rozpowszechnione w wielkich miastach, mniej powszechne w małych miejscowościach.
Zarówno ogólna strategia zapobiegawcza, jak konkretne działanie profilaktyczne podejmowane
zarówno w skali kraju, jak i na poziomie regionalnym i lokalnym wymagają wiedzy o rozmiarach i
charakterze zjawiska, stąd potrzeba podejmowania takŜe badań w skali lokalnej i regionalnej.
Wyniki badań przeprowadzonych przez Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach
odnośnie spoŜywania alkoholu przez młodzieŜ wyraźnie wskazują, Ŝe przed 13 rokiem Ŝycia
alkohol pije 30% chłopców i 22 % dziewcząt, z kolei przed 15 rokiem Ŝycia alkohol pije 94%
chłopców i 92% dziewcząt, natomiast przed 18 rokiem Ŝycia alkohol pije juŜ 96% chłopców i 97%
dziewcząt.
JeŜeli chodzi o przekraczanie progu nietrzeźwości to zdarzało się to częściej w grupie
chłopców niŜ dziewcząt. Przed 15 rokiem Ŝycia w stanie nietrzeźwości było 60% badanych
uczniów (z czego 67%-stanowili chłopcy; 51%-dziewczęta) a przed 18 rokiem Ŝycia odsetek wzrósł
do 78% badanych osób (84%-chłopcy; 71%-dziewczęta). NaleŜy w tym miejscu zadać sobie
pytanie o przyczyny sięgania młodzieŜy po alkohol. MłodzieŜ wśród najczęstszych powodów
sięgania po alkohol podaje kolejno.
* Ciekawość
* Modę

- 2* Nudę
* Poczucie się osobą towarzyską
* OdpręŜenie i dobrą zabawę
* Przekonanie, Ŝe wszyscy tak robią
* Traktowanie alkoholu, jako środka do rozwiązywania problemów
* Wpływ środków masowego przekazu (czasopisma młodzieŜowe, reklama)
* Łatwą dostępność.
W miesiącu listopadzie br. z inicjatywy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dębicy przeprowadzone zostały badania ankietowe mające na celu
zdiagnozowanie

problemów

związanych

z

alkoholem

i

narkomanią.

Badania

przeprowadzono we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich,
obejmując nimi łącznie 1002 dzieci i młodzieŜy. Wyniki przeprowadzonych badań
wykazują, Ŝe odsetek uczniów spoŜywających alkohol jest stosunkowo wysoki i zmienia się
w zaleŜności od typu szkół.

W szkołach podstawowych odnotowano 12% uczniów,

w gimnazjalnych 50% uczniów, a w szkołach średnich 81% uczniów, którzy juŜ spoŜywali
alkohol. Porównując powyŜsze dane z wynikami badań ogólnopolskich, naleŜy zauwaŜyć,
Ŝe są one korzystniejsze.
Podobnie jak w przypadku badań ogólnopolskich, wyniki badań z terenu Miasta
Dębicy pokazują, Ŝe największą popularnością wśród napojów alkoholowych cieszy się
piwo. Wśród uczniów szkół podstawowych piwo spoŜywało 40%, uczniów gimnazjów
91%, a wśród uczniów szkół średnich 69%. Najczęstszym powodem sięgnięcia po alkohol
jest ciekawość, natomiast uczniowie szkół średnich jako najczęstszy powód podają
ciekawość, a następnie chęć poprawy samopoczucia.
Natomiast badania dotyczące narkotyków wykazały, Ŝe 4% uczniów szkół
gimnazjalnych i 11% uczniów szkół średnich próbowało narkotyki. W większości były
to jednorazowe próby, natomiast ok. 1/3 uczniów zaŜywało narkotyki kilka razy. Wśród
89% uczniów istnieje jednak świadomość, Ŝe eksperymentowanie z narkotykami jest dla
nich niebezpieczne. Najczęściej wskazywanymi miejscami, gdzie moŜna nabyć narkotyki
są dyskoteki i teren szkoły.
Szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań obejmują tabele stanowiące załączniki
do programu. Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy jest konstruowanie
zasad polityki społecznej w formie zadaniowej, zmierzających do ograniczenia tych

-3niekorzystnych zjawisk i usuwanie ich następstw, a w szczególności poprzez:
1) promowanie postaw społecznych dla profilaktyki,
2) upowszechnianie zdrowego stylu Ŝycia wśród dzieci i młodzieŜy,
3) integrację społeczną osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych,
4) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
5) świadczenie pomocy dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym
czy narkotykowym
Biorąc powyŜsze pod uwagę przyjmuje się do realizacji w 2010 r. następujące zadania:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych
od alkoholu i narkotyków i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem.
1. Podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
- w tym kierowanie osób uzaleŜnionych od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe przez
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy po uzyskaniu opinii
o stopniu uzaleŜnienia od alkoholu przez lekarza biegłego i psychologa.
Termin: cały rok.

koszt: 10.000 zł.

2. Prowadzenie apostolatu trzeźwościowego na terenie miasta Dębicy /m. in. duchowego wsparcia,
organizowanie

ogólnomiejskich

rekolekcji

trzeźwościowych,

warsztatów

wyjazdowych,

kursorekolekcji, pielgrzymki, sesji o tematyce uzaleŜnień, Sierpniowych Dni Trzeźwości/, celem
pogłębienia formacji duchowej oraz umocnienia się w trzeźwości i abstynencji.
Termin: cały rok

koszt: 23.500 zł.

3. Prowadzenie miejskiego punktu konsultacyjnego celem udzielania pomocy psychologicznej
osobom uzaleŜnionym od alkoholu oraz ich rodzinom, prowadzenie konsultacji z osobami
uzaleŜnionymi od alkoholu na temat choroby alkoholowej, motywowanie zgłaszających się osób
do

podjęcia

leczenia

oraz

wsparcie

i

pomoc

młodzieŜy na

rzecz

przeciwdziałania

nieprzystosowaniu społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej w
rodzinie.
Termin: cały rok

koszt: 32.000 zł.

4. Prowadzenie apostolatu trzeźwościowego połączonego z doŜywianiem osób dotkniętych
uzaleŜnieniami.
Termin: cały rok.

koszt: 18.000 zł.

-45. Zorganizowanie warsztatów formacyjno-szkoleniowych celem podniesienia kompetencji
wolontariuszy instytucji zajmujących się świadczeniem usług z dziedziny uzaleŜnień oraz
opracowanie i rozpropagowanie materiałów z zakresu uzaleŜnień.
Termin: cały rok.

koszt: 8.200 zł.

6.Szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Termin: cały rok.

koszt: 8.000 zł.

7. Prowadzenie terapii osób uzaleŜnionych od alkoholu i ich rodzin z terenu miasta Dębicy.
Termin: cały rok.

koszt: 5.000 zł.

II. Udzielanie rodzinom,w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej,a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Prowadzenie przez pedagogów szkolnych Miejskiego Gimnazjum Nr 4 i Zespołu Szkół Nr 2
pozalekcyjnych warsztatów terapeutycznych i wsparciowych dla rodziców młodzieŜy z grup
ryzyka.
Termin: cały rok.

koszt: 2.650 zł.

2. Prowadzenie warsztatów pn. “Szkoła dla rodziców i wychowawców” dla rodziców mających
problemy wychowawcze z dziećmi i dla wychowawców szkół.
Termin:cały rok.

koszt: 2.100 zł.

3. Prowadzenie na terenie miasta Dębicy ogólnomiejskiego telefonu zaufania dla osób mających
problemy z uzaleŜnieniami.
Termin: cały rok.

koszt: 3.500 zł.

4. Prowadzenie przez pedagoga szkolnego pozalekcyjnych zajęć psychoprofilaktycznych dla
młodzieŜy z zaburzonym zachowaniem w Miejskim Gimnazjum Nr 4.
Termin:I-VI oraz IX-XII

koszt: 700 zł.

5. Prowadzenie przez pedagoga szkolnego pozalekcyjnych warsztatów wsparciowych dla
młodzieŜy z grup ryzyka w Zespole Szkół Nr 4.
Termin:cały rok

koszt: 600 zł.

6. Prowadzenie przez pedagogów szkolnych pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i
młodzieŜą w szkołach podstawowych nr 2 i miejskich gimnazjach nr 2 i 4.
Termin:cały rok

.

koszt: 3.400 zł.

7. Udzielanie pomocy rodzinom doświadczającym przemocy spowodowanej naduŜywaniem
alkoholu w zakresie porad psychologiczno-pedagogicznych, socjalnych, prawnych, zawodowych
oraz terapii zajęciowej.
Termin: cały rok

koszt:9.000 zł.

-5III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na
rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na Osiedlu Raczyńskich.
Termin: I-VI i IX-XII

koszt: 18.000 zł.

2. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świetlicy socjoterapeutycznej przy
ul. Matejki.
Termin: cały rok.

koszt: 150.000 zł.

3.Prowadzenie ogólnomiejskich zajęć profilaktycznych i edukacyjno-rozwojowych dla dzieci,
młodzieŜy i ich rodzin.
Termin: cały rok

koszt: 30.000 zł.

4.Prowadzenie przez pedagogów szkolnych pozalekcyjnych programów profilaktycznych dla
uczniów miejskich gimnazjów nr 2 i 4.
Termin:cały rok

koszt: 2.800 zł.

5.Prowadzenie przez pedagoga szkolnego pozalekcyjnego programu profilaktycznego z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień od narkotyków pn. „Psychologia narkomanii” dla uczniów Miejskiego
Gimnazjum nr 4
Termin: cały rok

koszt: 1.200 zł.

6.Prowadzenie przez pedagoga szkolnego pozalekcyjnego programu profilaktycznego z zakresu
profilaktyki wychowawczej pn. „Program Zastępowania Agresji” dla uczniów Miejskiego
Gimnazjum nr 4
Termin: cały rok

koszt: 1.800 zł.

7.Prowadzenie przez wyznaczonego nauczyciela wychowania fizycznego pozalekcyjnych zajęć
profilaktyczno-rekreacyjnych z elementami korekcyjno-kompensacyjnymi dla uczniów Zespołu
Szkół nr 2
Termin: I-VI oraz IX-XII

koszt: 1.500 zł.

8.Prowadzenie przez pedagogów szkolnych pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych dla uczniów
szkół podstawowych nr 3,8,9,10 miejskiego gimnazjum nr 2 , I Liceum Ogólnokształcącego, II
Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Nr 2
Termin: I-VI, IX-XII

koszt: 9.825 zł.

-69.Zorganizowanie IV sympozjum pn. „Czy wiem kim chcę być” o tematyce trzeźwościowej dla
młodzieŜy ze szkół gimnazjalnych i Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.
Termin: m-c listopad

koszt: 500 zł.

10.Prowadzenie programu profilaktycznego pn. “Eleusis”.
Termin:cały rok

koszt. 6.000 zł.

11.Zorganizowanie ogólnomiejskiego sympozjum o tematyce zagroŜeń związanych z róŜnymi
uzaleŜnieniami

dla

uczniów

i

nauczycieli

dębickich

szkół

Termin : cały rok

średnich.

koszt. 3.000 zł.

12.Prowadzenie przez pedagoga szkolnego grupy o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym
“Liderzy” w Szkole Podstawowej nr 2.
Termin:cały rok

koszt.

500 zł.

13.Prowadzenie przez Komendę Powiatową Policji w Dębicy w szkołach podstawowych, miejskich
gimnazjach i szkołach średnich programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii pn. “Jestem świadom zagroŜeń – jestem bezpieczny” oraz „Bezpieczne
wakacje 2009” na terenie miasta Dębicy .
Termin:cały rok

koszt. 2.975zł.

14.Organizowanie przez szkoły konkursów plastycznych, literackich, wiedzy z zakresu uzaleŜnień
od alkoholu i narkomanii wśród dzieci i młodzieŜy wszystkich szkół podstawowych, miejskich
gimnazjów oraz szkół średnich.
Termin: cały rok

koszt: 10.700 zł.

15.Zorganizowanie festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji „Dnia Dziecka” z elementami
profilaktyki przez Szkołę Podstawową nr 9 oraz gimnazjad w miejskich gimnazjach nr 1,2,3,4.
Termin: miesiąc V-VI

koszt:

2.500 zł.

16.Zorganizowanie olimpiady wiedzy o zdrowiu i uzaleŜnieniach od alkoholu i narkotyków i ich
konsekwencjach przez Szkołę Podstawową nr 10 i Zespół Szkół Ekonomicznych.
Termin:cały rok

koszt: 950 zł.

17. Zorganizowanie przez Szkołę Podstawową nr 8 , Miejskie Gimnazjum nr 2 i Zespół Szkół
Specjalnych zimowisk z programem profilaktycznym.
Termin: miesiąc: II

koszt: 11.100 zł.

18.Zorganizowanie przez Zespół Szkół Ekonomicznych Rejonowego Przeglądu Talentów dla
młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „ Po co pić i ćpać, lepiej się śmiać”
Termin: cały rok

koszt:

600 zł.

-719..Zorganizowanie zimowisk z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŜy z rodzin
dysfunkcyjnych uczęszczających do szkół podstawowych nr 2,3,9,10,11 i 12 oraz miejskich
gimnazjów nr 1,2 i 4.
Termin: miesiąc II

koszt:22.300zł.

20.Zorganizowanie ogólnomiejskiego wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla
młodzieŜy Ŝeńskiej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Termin: miesiąc II

koszt: 3.000zł.

21.Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych
z programem profilaktycznym uczęszczających do szkół podstawowych nr 2,3,8,9,10,11 i 12,
Zespołu Szkół nr 1 oraz miejskich gimnazjów nr 1,2 i 4 oraz Zespołu Szkół Specjalnych.
Termin miesiąc VI-VIII

koszt:74.000 zł.

22.Prowadzenie działalności profilaktycznej z dziećmi i młodzieŜą ze szkół podstawowych
i miejskich gimnazjów w ramach półkolonii letniej zorganizowanej we współpracy z Miejskim
Zarządem Oświaty w Dębicy.
Termin: VI-VIII

koszt:30.000 zł.

23.Zorganizowanie dla dzieci osiedlowych wypoczynków letnich z uwzględnieniem działalności
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzaleŜnieniom.
Termin:miesiąc VI-VIII

koszt: 18.000 zł.

24.Zorganizowanie spotkań integracyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieŜy
uczęszczających do szkół podstawowych nr 2,3,8,9,11, miejskich gimnazjów nr 1,2,4 oraz Zespołu
Szkół Specjalnych
Termin: cały rok

koszt: 12.000 zł.

25.Zorganizowanie osiedlowych spotkań integracyjnych dla dzieci z terenu Osiedli “Mickiewicza”
i “Rzeszowska”.
Termin: cały rok

koszt. 2.000 zł.

26.Zorganizowanie ogólnomiejskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu śycia .
Termin: cały rok

koszt: 1.500 zł.

27.Zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieŜy uświadamiających młodzieŜy drogę do
uzaleŜnienia od róŜnego rodzaju uŜywek oraz działanie mechanizmów obronnych.
Termin: cały rok

koszt: 5.500 zł.

28.Prowadzenie programu profilaktycznego pod hasłem: „śyj inaczej – nie ulegaj Ŝadnej presji,
baw się, działaj bez agresji” w czasie oazy.
Termin:m-c VII-VIII

koszt: 2.000 zł.

-829.Zorganizowanie pielgrzymek trzeźwościowych z programem profilaktycznym.
Termin:m-c VIII

koszt: 6.000 zł.

30.Zorganizowanie spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieŜy z zakresu profilaktyki uzaleŜnień
oraz przemocy.
Termin: cały rok

koszt: 10.000 zł.

31.Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii.
Termin: cały rok

koszt: 26.140 zł.

32.Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-wychowawczych dla uczniów dębickich szkół.
Termin: cały rok

koszt: 115.260 zł.

33.Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy wykazującej zainteresowanie
specjalistycznym szkoleniem w wybranych dyscyplinach sportu .
Termin: cały rok

koszt: 136.200 zł.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
1.Udzielanie

wsparcia

materialnego

i

edukacyjnego

dla

podmiotów

zajmujących

się

rozwiązywaniem problemów alkoholowych tj.:
- na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin
dysfunkcyjnych w szkołach podstawowych

nr 2,3,8,9,10,11,12, miejskim gimnazjum nr 2, I

Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Zawodowych nr 1,
Zespole Szkół nr 4
Termin:cały rok

koszt: 5.900 zł.

- Oddziału Odwykowego na zakup komputera i drukarki celem przygotowywania materiałów dla
pacjentów, które zostaną wykorzystane w trakcie terapii.
Termin: cały rok

koszt 3.000 zł.

- Zakup materiałów do przeprowadzenia kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Termin: cały rok

koszt: 2.600 zł.

- Filii Biblioteki Publicznej na zakup ksiąŜek, kaset o tematyce z zakresu uzaleŜnień.
Termin: cały rok

koszt. 2.500 zł.

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej na zakup pomocy do realizacji porad prawnych dla osób
uzaleŜnionych oraz do realizacji zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
domową i mających problemy z naduŜywaniem alkoholu.
Termin: cały rok

koszt.

1.500 zł.
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2. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie w zakresie utrzymania porządku publicznego
i przyjmowania osób będących w stanie nietrzeźwym z terenu miasta Dębicy.
Termin:cały rok

koszt: 5.000 zł.

3. Udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej innym podmiotom podejmującym problematykę
przeciwalkoholową i przeciwnarkotykową, sfinansowanie zaległych wydatków za rok ubiegły oraz
koszty ogłoszeń, wydawnictw i innych wydatków bieŜących

z ponadplanowanych oraz

niewykorzystanych środków za rok 2009.
Termin:cały rok

V. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi
1. Podejmowanie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz StraŜ
Miejską kontroli i interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uchwał Rady Miejskiej podjętych na podstawie
tej ustawy.
2. Występowanie na podstawie upowaŜnienia Burmistrza Miasta przed sądami w charakterze
oskarŜyciela publicznego w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

VI. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1.Członkowie

Komisji

pobierają

diety

ryczałtowe

100

zł.

miesięcznie.

Za

kaŜdą

nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Komisji potrąca się 25% diety.
2.Ryczałt wymieniony w ust.1 przysługuje za pracę w Komisji oraz czynności kontrolne
w punktach sprzedaŜy napojów alkoholowych.
Termin: cały rok

koszt: 10.000 zł.

VII. Wspieranie zatrudnienia osób uzaleŜnionych i ich rodzin dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym.
Objęcie pomocą osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym tj. bezdomnością, długotrwale
bezrobotnych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, a takŜe osób mających trudności
z przystosowaniem się do Ŝycia po opuszczeniu zakładów karnych.
Termin:cały rok

koszt:25.000 zł.

- 10 Realizacja zadań wymienionych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odbywać się będzie ze środków
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Koordynację
realizacji

zadań

określonych

w

Programie

zapewni

Wydział

Spraw

we współdziałaniu z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Obywatelskich

Badania ankietowe obrazujące stosunek młodzieŜy szkolnej do
alkoholu przeprowadzone w m-cu listopad 2009r.
Załącznik do programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2010r.
Treść pytań zawartych w
ankiecie

1. Czy piłeś
alkohol?

Uczniowie
Gimnazjum

Uczniowie Szkół
Średnich

12-13 lat

14-16 lat

16-18 lat

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

a) tak

50

12%

111

50%

285

81%

b) nie

372

88%

112

50%

69

19%

0

44

40%

127

45%

0

47

42%

90

32%

2. JeŜeli Tak,
a)wódkę
to jaki rodzaj
alkoholu piłeś? b)wino

3.Kiedy piłeś
/aś/ostatnio?

Uczniowie Szkół
Podstawowych

c) piwo

20

40%

101

91%

196

69%

d)szampan

34

68%

72

65%

120

42%

e) inne

0

17

15%

109

38%

a)w ostatnim
tygodniu
b)tydzień temu

0

24

21%

83

29%

0

11

10%

4

12%

c)miesiąc temu

4

4

3%

51

18%

d)trzy miesiące
temu

3

28

25%

e)pół roku temu

3

14

13%

41

14%

f)rok temu

19

12

11%

22

8%

g)kilka lat temu

21

8

7%

17

6%

8%
6%

6%
38%
42%

37

13%

4.W jakich
ilościach piłeś
/aś/?

a) spróbowałem 44
/am/ jak
smakuje alkohol

88%

41

37%

46

16%

b) wypiłem /am/ 6
niewielkie ilości

12%

51

46%

166

58%

19

17%

73

26%

c) byłem /am/
pijany /na/

17

34%

20

18%

30

11%

6

12%

58

52%

229

80%

c) z rodzicami

24

48%

10

9%

14

5%

d) z innymi
osobami (wpisz
kto to był)

3 osoby

6%

23 osoby

21%

12 podaje, Ŝe

4%

a) z ciekawości

22

b) z nudów
c) za namową
kolegów

5. Z kim wtedy a) sam
piłeś /aś/?
b) z kolegą

6. z jakiego
powodu
sięgasz po
alkohol?

0

podaje, Ŝe
pije z
dziadkiem
i kuzynami

pije ze
znajomymi

podaje, Ŝe
pije z
kuzynami i
znajomymi

41

37%

74

26%

0

17

15%

49

17%

0

8

7%

32

11%

e) dla poprawy
samopoczucia

0

16

14%

86

30%

f) dla szpanu

0

7

6%

10

4%

g) dla dodania
sobie odwagi

0

8

7%

20

7%

6

5%

5

2%

3

3%

9

3%

5 osób

5%

h) nie potrafiłem 2
/am/ odmówić

44%

4%

i) z przyzwyczajenia
0
j) inne podaj
jakie)

26 osób
podaje, Ŝe
spoŜywa
alkohol w
sylwestra i
na
urodzinach

52%

podaje,Ŝe
spoŜywa
alkohol
okazyjnie

0

7. Ile znasz
osób w swojej
klasie, które
piją alkohol?

8.Podaj sklep,
gdzie
uczniowie w
Twoim wieku
mogą bez
problemu
kupić alkohol

Średnio 2 osoby

Średnio 7 osób

Prawie wszyscy

KaŜda ze szkół wymienia przynajmniej kilka sklepów.

9.Czy znasz
Uczniowie 2-ch szkół znają osoby
osobę w swojej zaŜywające narkotyki
klasie, która
zaŜywa
narkotyki ?

X

X

X

X

Badania ankietowe obrazujące stosunek młodzieŜy szkolnej do
narkotyków przeprowadzone w m-cu listopad 2009r.
Załącznik do programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2010r.
Treść pytań zawartych w ankiecie

Uczniowie
Gimnazjum

Uczniowie Szkół Średnich
16-18 lat

14-16 lat

1. Czy próbowałeś (Aś) a) tak
narkotyków
b) nie

Liczba
osób

%

Liczba
osób

%

9

4%

31

11%

214

96%

254

89%

2. JeŜeli Tak, to podaj
rodzaj zaŜywanego
narkotyku?

Marihuana, kokaina, haszysz

3.Kiedy zaŜywałeś
/aś/ostatnio?

a)w ostatnim
tygodniu
b)tydzień temu

0

4

0

0

c)miesiąc temu

3

33%

3

d)trzy miesiące
temu

5

56%

0

Kokaina, marihuana, konopie,
zioło, haszysz, LSD.

e)pół roku temu 0
f)rok temu

1

11%

g)kilka lat temu 0

4.Jakie ilości
narkotyków zaŜyłeś
(Aś) w swoim Ŝyciu

a) próbowałem
/am/ jak to jest

6

3

7%

8

26%

16

52%

0

67%

b) spróbowałem
raz i nigdy
0
więcej tego nie
zrobię
c) zaŜyłem

13%

33%

12

39%

7

23%

10

32%

(Am) kilka razy

5. Kto Tobie
towarzyszy podczas
brania?

d) zaŜywam
często, bo ich
potrzebuję

0

2

6%

a) jestem sam

0

5

16%

b) z kolegą

9

21

68%

c) z rodzicami

0

4

13%

d) z innymi
osobami (wpisz
kto to był)

0

1 (ze
3%
znajomym)

100%

6.Ile znasz osób w
Uczniowie jednej szkoły podali, Ŝe
znają 3 osoby
Twojej klasie, które
zaŜywają narkotyków?

Średnio 2 osoby

7.Podaj miejsce, gdzie
moŜna bez problemu
kupić narkotyki?

Teren szkoły, dyskoteka

8. Czy uwaŜasz, Ŝe
eksperymentowanie z
narkotykami jest dla
Ciebie niebezpieczne?

a) tak

199

89%

254

89%

b) nie

24

11%

31

11%

Dyskoteka, teren szkoły, u
znajomych.

