Załącznik
do uchwały Nr IX/96/2019
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2019 r.
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2020 DLA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
ROZDZIAŁ I
PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Cele i zadania Programu

Celem głównym Programu jest promocja zdrowia poprzez zapobieganie szkodom
powodowanym przez alkohol oraz ograniczenie ryzyka występowania problemów związanych
z alkoholem, realizowanym w formie:
1. edukacji zdrowotnej, która może obejmować zadania tj.:
1) prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych,
dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów
i ich otoczenia,
2) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających
z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
3) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości
jej przeciwdziałania, w szczególności w rodzinach z problemem alkoholowym,
4) upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety
w ciąży,
2. poszerzania wiedzy kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez:
1) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie
skutecznych oddziaływań profilaktycznych i udzielających pomocy dzieciom z rodzin
z problemem alkoholowym,
3) podnoszenie kwalifikacji członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii oraz realizatorów Programu przez udział
m.in. w konferencjach, szkoleniach, warsztatach,

3. działań regulacyjnych i zapewniania skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących:
1) zmniejszenia dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu,
2) zapewnienia skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji,
reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych,
4. profilaktyki obejmującej działania takie jak:
1) upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych
w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia,
2) prowadzenie i upowszechnianie programów profilaktycznych w zakresie problemów
alkoholowych wśród osób dorosłych, w tym w szczególności w miejscu pracy i nauki,
3) prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno – edukacyjnych w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu,
4) prowadzenie kampanii społecznych na temat zagrożeń wynikających z używania
alkoholu oraz szkód wynikających ze spożywania alkoholu,
5) upowszechnianie

oraz

wdrażanie

programów

rozwijających

kompetencje

wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw
i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży,
6) propagowanie oraz organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
w tym prowadzenie, szczególnie dla dzieci i młodzieży, pozalekcyjnych zajęć
sportowych w szkołach, jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański oraz w innych instytucjach, stanowiących integralną część całorocznej pracy
profilaktycznej w celu promowania zdrowego stylu życia, bez uzależnień,
7) poszerzanie

i

podnoszenie

jakości

oferty

pomocy

psychologicznej,

socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
5. redukcji szkód wynikających z uzależnień poprzez:
1) zwiększanie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób
uzależnionych od alkoholu lub zwiększenie dostępności istniejących form wsparcia,
2) wspieranie działalności środowisk abstynenckich,
3) wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych prowadzących
działalność pożytku publicznego i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia,
4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
5) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

6) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu
m.in. poprzez pokrywanie kosztów dojazdu na leczenie odwykowe,
7) zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin
z problemem alkoholowym,
8) zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających
przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym,
9) podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób
stosujących przemoc w rodzinie,
10) opracowywanie diagnoz w zakresie występujących w środowisku szkolnym
czynników chroniących oraz czynników ryzyka, dotyczących uczniów lub
wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników,
11) realizację

zadania

powierzonego,

w

postaci

prowadzenia

Świetlicy

Socjoterapeutycznej, której działania o charakterze: edukacyjnym, profilaktycznym,
opiekuńczym, wychowawczym i terapeutycznym skierowane są do dzieci i młodzieży
ze środowisk zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem,
12) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego
spowodowanego uzależnieniem, m.in. w formie poradnictwa telefonicznego
za pośrednictwem „Telefonu zaufania”.
Rozdział II
PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII
Cele i zadania Programu

Celem głównym Programu jest ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, realizowanym
w formie:
1. poszerzania wiedzy kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii poprzez:
1) umożliwienie skorzystania z informacji o dostępności pomocy terapeutycznej,
psychologicznej i prawnej,
2) upowszechnienie informacji na temat zagrożeń wynikających z używania środków
odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
3) umożliwienie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
dotyczących wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających,

substancji

psychotropowych,

środków

zastępczych,

nowych

substancji

psychoaktywnych oraz podejmowanie interwencji profilaktycznej w tym zakresie,
4) organizowanie szkoleń dla pedagogów i innych osób zajmujących się realizacją
Programu,
5) dokształcanie się za pomocą m.in. stron internetowych,
2. działań

profilaktycznych

skierowanych

do

różnych

grup

docelowych,

w szczególności do dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów takich jak:
1) prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno – edukacyjnych z zakresu
profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i ich następstw,
2) prowadzenie kampanii społecznych na temat zagrożeń wynikających z używania
środków

odurzających,

substancji

psychotropowych

i

nowych

substancji

psychoaktywnych, a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych,
których używanie może powadzić do uzależnienia,
3) prowadzenie programów informacyjno – edukacyjnych, kampanii społecznych
dotyczących promocji zdrowia, mających na celu kształtowanie świadomości
zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie u dzieci i młodzieży szkolnej,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych
i ich negatywnych następstw,
4) prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych, edukacyjno – rozwojowych, edukacyjno
– terapeutycznych, stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej
promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu w celu upowszechniania
zdrowego stylu życia, bez uzależnień,
5) rozpowszechnianie materiałów podczas prowadzonych programów profilaktycznych
i kampanii społecznych, na temat zagrożeń wynikających z używania środków
odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może
prowadzić do uzależnienia,
3. redukcji szkód wynikających z uzależnień poprzez:
1) udzielanie porad i konsultacji,
2) umożliwianie skorzystania z informacji o dostępności pomocy terapeutycznej,
psychologicznej i prawnej,
3) upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań interwencyjnych,
pomocowych, o placówkach leczniczych dla osób zagrożonych uzależnieniem
i

uzależnionym

od

środków

odurzających,

substancji

psychotropowych

i psychoaktywnych przez bieżącą aktualizację baz danych i ich udostępnianie,

4) opracowywanie diagnoz w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników
chroniących oraz czynników ryzyka, dotyczących uczniów lub wychowanków,
rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników,
5) realizację

zadania

powierzonego,

w

postaci

prowadzenia

Świetlicy

Socjoterapeutycznej, której działania o charakterze: edukacyjnym, profilaktycznym,
opiekuńczym, wychowawczym i terapeutycznym skierowane są do dzieci i młodzieży
ze środowisk zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem,
6) wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych prowadzących
działalność pożytku publicznego i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
związanych z uzależnieniem oraz propagowanie zdrowego stylu życia,
7) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego
spowodowanego uzależnieniem, m.in. w formie poradnictwa telefonicznego
za pośrednictwem „Telefonu zaufania”.
Rozdział III
ADRESACI PROGRAMU
Program przeznaczony jest dla:
1) dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz ich rodziców, opiekunów,
nauczycieli,
2) osób uzależnionych,
3) osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem,
4) osób współuzależnionych,
5) osób po ukończeniu terapii, kontynuujących proces postterapeutyczny,
6) personelu medycznego, służb mundurowych, kuratorów sądowych, pracowników
socjalnych, pracodawców oraz pracowników.
Rozdział IV
REALIZATORZY PROGRAMU
Realizatorami programu są jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (świetlice socjoterapeutyczne), Straż Miejska
oraz samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące
działalność

pożytku

publicznego,

szkoły,

policja,

członkowie

Miejskiej

Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne podmioty, których cele statutowe lub
przedmiot działalności dotyczą spraw objętych niniejszym Programem.

