UCHWAŁA NR LIII/304/18
RADY MIASTA SEJNY
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 487, Dz.U. z 2017 r., poz. 2245, poz. 2439; Dz.U. z 2018 r., poz. 310), oraz w związku z art. 10 ust.1 i 3
ustawy z dnia 26 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r., poz. 783, poz. 60, poz. 1458;
Dz.U. z 2017 r., poz. 2439), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIX/277/17 Rady Miasta Sejny z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Sejnach na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:
1) Szacunkowy podział środków finansowych ze względu na cele z uwzględnieniem zadań realizowanych
w ramach Programu w 2018 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Plan rzeczowo – finansowy na rok 2018, stanowiący załącznik nr 1 do Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na 2018 rok,
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Rzepiejewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/304/18
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 marca 2018 r.
Szacunkowy podział środków finansowych ze względu na cele z uwzględnieniem zadań realizowanych
w ramach Programu w 2018 roku

Lp.

ZADANIA PROGRAMU

Planowane środki
11.280,00

1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu

87.220,00

2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.

3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w szczególności dla dzieci i młodzieży.

40.384,00

4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

13.000,00

5.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.

54.116,00

6.

Koszty funkcjonowania MKRPA Miasta Sejny i jej zespołów
problemowych, Pełnomocnika, koszty administracyjne związane
z realizacją programu.
RAZEM
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/304/18
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 marca 2018 r.
PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA ROK 2018
Działania w zakresie profilaktyki
zawarte w Programie
Profilaktycznym

1.

2.

Zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu

Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.

Szczegółowa realizacja Programu
realizacja programów rehabilitacyjnych po zakończonym leczeniu
odwykowym kierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin;
udzielanie wsparcia dla osób po zakończonej terapii odwykowej.
prowadzenie w punkcie konsultacyjnym indywidualnej oraz grupowej
psychoterapii dla osób uzależnionych oraz dialogu motywacyjnego;
zwiększanie kompetencji służb działających w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
prowadzenia edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w szczególności poprzez kampanie w mediach, udział
w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Przeciw pijanym
kierowcom”, „Postaw na rodzinę”, „Przeciwdziałanie przemocy”;
prowadzenie systemu informacji i lokalnych kampanii, wydawanie i zakup
materiałów edukacyjnych, zlecanie badań, sondaży opinii publicznej,
sporządzanie diagnoz; organizowanie szkoleń dla osób mających kontakt
z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
wspieranie funkcjonowania oraz tworzenie sieci Punktów Konsultacyjnych;
wspieranie i rozwijanie poradnictwa indywidualnego, grup wsparcia,
zatrudnienie terapeutów i specjalistów do prowadzenia programów
psychoterapii uwspółuzależnienia; poradnictwa dla młodzieży i ich rodzin
z problemami bahawioralnymi, obejmującymi nadużywanie internetu,
komputera, telefonu czy z problemami z hazardem, a także programów
pomocy psychologicznej; uruchomienie telefonu zaufania;
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie
bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których realizowany jest
program socjoterapeutyczny lub psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny
lub inny psychoedukacyjny a także wspieranie działań animacyjnych
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Przewidywane
nakłady
finansowe

Termin
realizacji

Sposób realizacji
/wykonania/

2 000

cały rok

konkurs ofert.

9 280

cały rok

zakup usług

cały rok

Realizacja kosztów
zgodnie z zawartym
porozumieniem/konkur
s ofert/dotacje/zakup
usług materiałów
i usług

26 220

cały rok

zakup usług
i materiałów, czynsz
i inne opłaty z tym
związane

55 000

cały rok

konkurs ofert/dotacje

6 000
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3.

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej w szczególności dla
dzieci i młodzieży.

i socjoterapeutycznych realizowanych w formie pracy podwórkowej przez
wychowawcę; dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych i
socjoterapeutycznych w świetlicach i placówkach prowadzonych przez
organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty oświatowo – wychowawcze.
poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie
programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej
skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób
dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne
czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych
i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach
Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia
psychicznego.
prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w tym kampanii
edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania
alkoholu; prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód
wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież; upowszechnianie
informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości
przeciwdziałania przemocy w rodzinach; podnoszenie kompetencji
przedstawicieli
instytucji
działających
w zakresie
profilaktyki
i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu NPZ;
dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy
profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności
prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli,
pedagogów, psychologów itp.
Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie
programów profilaktyki rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym
programów profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę wspólne
czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych zachowań ryzykownych
i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój; organizowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży po zajęciach lekcyjnych oraz w czasie ferii
zimowych i wakacji oraz doposażenie placów zabaw, dofinansowanie
pozalekcyjnych zajęć wspieranie realizacji zajęć sportowych stanowiących
część strategii profilaktycznej, w tym zakup sprzętu umożliwiającego
prowadzenie na terenie szkół oraz innych miejskich obiektów pozalekcyjnych
zajęć sportowo – rekreacyjnych; dofinansowanie kolonii, półkolonii i obozów
i innych form wypoczynku z programem socjoterapeutycznym dla dzieci
z rodzin z problemem choroby alkoholowej, narkomanii lub przemocy
w rodzinie; dofinansowanie programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży prowadzonych na terenie szkół i innych placówkach oświatowowychowawczych; wspieranie prospołecznych działań i programów z obszaru
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14 000

cały rok

konkurs
ofert/dotacje/zakup
usług

1 000

cały rok

zakup usług
i materiałów /konkurs
ofert

cały rok

Realizacja kosztów
zgodnie z zawartym
porozumieniem/konkur
s ofert/dotacje/zakup
usług materiałów
i usług

20 000
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4

Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

profilaktyki i promocji zdrowia nakierowanych na utrzymanie dobrych relacji
utrzymanie dobrych relacji z rodziną oraz innym i troskliwymi osobami
dorosłymi jako ważny czynnik chroniący i wspierający prawidłowy rozwój
dzieci i młodzieży; wspieranie zajęć profilaktyczno - wychowawczych
mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych.
wspomaganie instytucji, które swoim działaniem przyczyniają się do
kształtowania pozytywnych postaw społecznych, a tym samym
przeciwdziałają uzależnieniom; Zakup/opracowanie/pozyskanie oraz
dystrybucja broszur, książek, biuletynów, ulotek i innych form służących
oddziaływaniu profilaktycznemu, organizacja lokalnych kampanii;
prowadzenie edukacji publicznej dot. uzależnień; tworzenie sieci punktów
informacyjnych z danymi o dostępnej ofercie pomocy na terenie miasta Sejny
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych: ośrodek pomocy
społecznej, ośrodek zdrowia, komenda policji, parafia, punkt konsultacyjny,
poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia zdrowia psychicznego,
sądy, szkoły, urzędy itp
Wspieranie/powierzanie realizacji zadań organizowanych przez organizacje
pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; finansowanie
i dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach specjalistycznych,
konferencjach, warsztatach przedstawicieli organizacji pozarządowych
zwłaszcza w zakresie wspomagania ich działalności oraz rozpowszechnianie
informacji o miejscach pomocy i ich ofercie w postaci ulotek plakatów,
ogłoszeń prasowych oraz w internecie,
współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie realizacji
programów profilaktycznych, szkoleń, konferencji, kampanii oraz
monitorowania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie;
wspieranie
systemu
współpracy
międzyinstytucjonalnej tj. współpracy służb, instytucji, organizacji
pozarządowych i osób fizycznych na rzecz zwiększenia skuteczności działań
profilaktycznych;
wspomaganie
rzeczowe
działań
stowarzyszeń
abstynenckich, ruchów samopomocowych AA i innych podmiotów
realizujących zadania Programu; współpraca merytoryczna, wymiana
informacji i doświadczeń z podmiotami realizującymi Program, włączanie
organizacji pozarządowych w wykonywanie zadań wynikających z realizacji
Programu.
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5 384

cały rok

Realizacja kosztów
zgodnie z zawartym
porozumieniem/konkur
s ofert/dotacje/zakup
usług i materiałów

3 000

cały rok

konkurs ofert/dotacje

1 000

cały rok

dotacje/zakup usług
i materiałów
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6.

Podejmowanie interwencji
w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela
publicznego.

Koszty funkcjonowania MKRPA
Miasta Sejny i jej zespołów
problemowych, Pełnomocnika,
koszty administracyjne związane
z realizacją programu.

przyjmowanie
zawiadomień
o naruszeniu
art. 13¹
i art. 15 ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i kierowanie ich do zaopiniowania przez Komisję;
rozpatrywanie przez Komisję wpływających wniosków dotyczących osób
uzależnionych od alkoholu, występowanie w Sądzie w charakterze
oskarżyciela publicznego; podejmowanie działań zmierzających do
wszczęcia postępowania, w związku z naruszeniem art. 13¹ i art. 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez
kierowanie wniosków do Sądu wobec osób, instytucji prowadzących reklamę
napojów alkoholowych niezgodną z przepisami ustawy, sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom, których stan
wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwym oraz prowadzącym sprzedaż
alkoholu na kredyt
i pod zastaw; opinie biegłych i opłaty
sądowe.
prowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad zawartych w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w
szczególności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych osobom
nieletnim; kształtowanie właściwych postaw reagowania w sytuacji
sprzedaży alkoholu nietrzeźwym, nieletnim i pod zastaw poprzez m. in.
organizację szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących obrotu napojami
alkoholowymi; prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych
skierowanych do sprzedawców alkoholu, wdrożenie spotkań edukacyjno profilaktycznych dla kandydatów na kierowców
wynagrodzenia członków Komisji i pełnomocnika
doskonalenie umiejętności członków MKRPA poprzez udział w szkoleniach
i konferencjach
zakup materiałów biurowych i sprzętów niezbędnych dla funkcjonowania
Komisji i Pełnomocnika. Remont, adaptacja i wyposażenie lokali,
pomieszczeń w tym doposażanie w meble i sprzęt np. drukarka, niszczarka,
sprzęt i akcesoria komputerowe itp.

Ogółem
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12 000

cały rok

pokrycie kosztów
opinii specjalistycznej,
koszty sądowe.

1 000

cały rok

wynagrodzenia /zakup
usług i materiałów

41 616

cały rok

wynagrodzenia

5 000

cały rok

Zakup usług/delegacja

7 500

cały rok

zakup materiałów
i usług

210 000,00
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