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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Nysa na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r. poz. 446 i poz. 1579), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), Rada Miejska w Nysie

uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Nysa na rok 2017, będący częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Nysa.

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok
2017 - zwany dalej Programem - reguluje prowadzenie na terenie Gminy Nysa działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Podstawą działań przedstawionych w Programie
są założenia zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 — 2020 i Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych Gminy Nysa.

3. 1. Podstawowym założeniem Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym, promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród młodzieży od najmłodszych lat
zainteresowania różnymi formami aktywności: artystycznej, sportowej i naukowej jako alternatywy wobec
uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych
zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.

2.Program ukierunkowany jest na działania rozwijające u dzieci i młodzieży poczucie społecznego
zaangażowania, wrażliwości na problemy bliźnich, kształtowanie postawy szacunku wobec rodziców

i wychowawców, wrażliwości na wartości kultury, poszanowanie przyrody, zdobywanie wiedzy o regionie,
a także na stworzenie warunków do rozwoju osobistych talentów.

3.Program zakłada jako uzupełniające działania całorocznej  pracy profilaktyczno - edukacyjnej,
promowanie aktywnego wypoczynku połączonego z warsztatami z zagadnień profilaktyki uzależnień oraz

promującego zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień.

4.Program ma również charakter edukacyjno - korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno -
wspomagający dla osób wspóluzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

5.Program zakłada wspieranie zatrudnienia socjalnego i aktywizac^ę osób wykluczonych społecznie,

w szczególności  z  powodu uzależnień, występowania przemocy w rodzinie  i  innych problemów
społecznych.

4. Diagnoza w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy

Nysa

1. Rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Nysa przedstawia się następująco:

1) liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, według stanu na dzień 30.09.2016 r. (źródło:
Program ALKON)

Projekt

z dnia 24 października 2016 r.
Zatwierdzony przez
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2.Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie o udzieleniu pomocy z powodu uzależnień i przemocy

przedstawiają się następująco:

- w okresie od stycznia do września 2016 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie udzielił świadczeń

pomocy społecznej 1.460 rodzinom, w tym z powodu:

1)nadużywania alkoholu- 123 rodzinom (223 osobom w rodzinach);

2)narkomanii — 9 rodzinom (13 osobom w rodzinach);

3)przemocy - 24 rodzinom (78 osobom w rodzinach).

3.W celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, promocji zdrowego stylu życia

i rozbudzenia wśród młodzieży od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami aktywności, jako
alternatywy wobec uzależnień, na terenie Gminy Nysa w roku 2016 podjęto następujące działania:

l)w zakresie działań edukacyjno — korekcyjnych dla osób uzależnionych i terapeutyczno—

wspomagających dla osób wspóluzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych problemem przemocy
w rodzinie oraz w celu udzielenia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, wymienić należy:

a) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; w I półroczu 2016 roku
Komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno — motywujące z 211 osobami nadużywającymi
alkoholu. Komisja zaopiniowała 69 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadziła 69

kontroli lokali sprzedających napoje alkoholowe. Ponadto, Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego
w Nysie o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 8 osób;
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b)w ramach zadania pn. prowadzenie programów skierowanych do rodzin z problemem uzależnień
i przemocy, prowadzenie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizację projektu pt. "Kreatywność na co
dzień". Celem projektu byto przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez odbudowywanie
i podtrzymywanie u osób wykluczonych społecznie zdolności do samodzielnego i efektywnego
pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Realizowano również
projekt pt. „Poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Gminy Nysa, w ramach którego udzielana byta
bezpłatna pomocy psychologiczna osobom doświadczającym trudności, w sytuacjach kryzysowych,

uzależnionym i współuzależnionym, jak również doświadczającym przemocy, czy mającym problemy
w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym.

c)realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym
zagospodarowanie  i  doposażenie  miejsc  realizacji   programów i zatrudnienie  animatorów

podwórkowych i pedagogów ulicy; powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizację
projektu pt. „Streetworkerzy w stronę nastolatków - V edycja". Zorganizowano również występ

artystyczny  pod hasłem „Znajdź pomysł na siebie" o tematyce profilaktyki uzależnień oraz
przeprowadzono  działania animacyjne  w nowoutworzonych miejscach realizacji   programów

profilaktycznych.

2)w zakresie działań profilaktycznych, edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień
i ich przeciwdziałaniu, w szczególności dla dzieci i młodzieży, realizowano następujące zadania:

a)prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży będących integralnym
elementem programu profilaktycznego; w roku szkolnym 2015/2016 w zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych realizowanych przez organizacje pozarządowe i placówki oświatowe wzięło łącznie

udział ok. 1500 dzieci i młodzieży;

b)prowadzenie  zajęć  opiekuńczo  -   wychowawczych  dla  dzieci  z  rodzin dysfunkcyjnych,
w szczególności z problemem alkoholowym, w tym doposażenie miejsc prowadzenia zajęć

i dożywianie uczestników; w zajęciach uczestniczyło 60 dzieci wraz z rodzicami/opiekunami z rodzin
niewydolnych wychowawczo, w szczególności z powodu ubóstwa i uzależnień rodziców. Zajęcia

opiekuńczo - wychowawcze prowadzone były przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Nysie;

c)prowadzenie działalności świetlic środowiskowych z programem zajęć socjoterapeutycznych, dla

dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym w tym
doposażenie pomieszczeń i dożywianie wychowanków świetlic; projekt realizowany przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nysie, skierowany został  do 30 uczestników świetlicy środowiskowej
z programem socjoterapeutycznym - dzieci i młodzieży oraz pośrednio dla rodziców, którzy

korzystają z pomocy Ośrodka;

d)organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w celu zagospodarowania dzieciom i młodzieży
czasu wolnego w okresie ferii i wakacji; w wypoczynku połączonym warsztatami z zakresu

profilaktyki uzależnień oraz promocją zdrowego stylu życia, łącznie wzięło udział 840 uczniów,
z czego 285 w feriach zimowych, a 381 w półkoloniach letnich. Z pełnej formy wypoczynku
połączonego z warsztatami z zakresu profilaktyki uzależnień skorzystało 174 dzieci i młodzieży;

e)organizowanie i udział w kampaniach informacyjnych, akcjach edukacyjnych dotyczących promocji
zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy; uczniowie  gminnych

placówek oświatowych wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł", która
miała na celu w roku 2016 wspieranie działalności wychowawczej szkól i placówek oświatowych
w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki)

poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

3)w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego i aktywizacji osób wykluczonych społecznie:

a) udzielono dotacji na prowadzenie działalności samorządowego zakładu budżetowego — Centrum
Integracji Społecznej w Nysie, w tym dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji

(zakupów inwestycyjnych);
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b) Klub Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie zrealizował projekt pt. „Integracja
poprzez kreatywność - Kubickie rewolucje, aktywne współdziałanie grup wiejskich" skierowany do
mieszkańców Gminy Nysa, podlegających wykluczeniu społecznemu. Powyższe dane pozwalają na

stwierdzenie, iż aktualnie występujące problemy alkoholowe i towarzyszące im negatywne zjawiska
wymagają dalszych intensywnych działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów
alkoholowych i innych zjawisk patologicznych, w tym przeciwdziałania przemocy oraz prowadzenia

działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w celu zminimalizowania
występowania problemów alkoholowych w dorosłym życiu.

5. 1. W oparciu o diagnozę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
terenie Gminy Nysa ustala się następujące główne cele i zadania Programu:

1)zmniejszenie  rozmiarów aktualnie  istniejących  problemów alkoholowych  i  innych  zjawisk
patologicznych, w tym przeciwdziałanie przemocy,

2)zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz innych zjawisk patologicznych,
w tym eskalacji przemocy,

3)wspomaganie merytoryczne i finansowe instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych,

którzy swoim działaniem przyczyniają się do przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
oraz wpływają na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,

4)promocja zdrowego stylu życia, wspieranie alternatywnych metod spędzania wolnego  czasu

w szczególności wśród dzieci i młodzieży,

5)wspieranie wychowawczej roli szkoły i rodziny.

2. Ustala się następujące szczegółowe zadania Programu i planowane do realizacji działania, wraz
z określeniem kwot przeznaczonych na ich finansowanie:

1)zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców Gminy Nysa
uzależnionych od alkoholu, doznających przemocy, poprzez następujące działania:

a)prowadzenie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej
uzależnieniami 2.500,00 zł

b)prowadzenie programów terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych, w tym pracy

terapeutycznej z rodziną 2.500,00 zł

2)udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez następujące działania:

a)działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 59.030,00 zł

b)prowadzenie programów skierowanych do rodzin z problemem uzależnień i przemocy, prowadzenie
przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na
rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 10.000,00 zł

c)prowadzenie i finansowanie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla osób doznających przemocy -
dorosłych i dzieci 5.000,00 zł

d)realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym
zagospodarowanie  i  doposażenie  miejsc  realizacji   programów i zatrudnienie  animatorów

podwórkowych i pedagogów ulicy 70.000,00zl

3)prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień i ich przeciwdziałaniu, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo — wychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez

następujące działania:

a) prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży wynikających z programu
profilaktycznego 210.000,00 zł
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b)prowadzenie  zajęć  opiekuńczo  - wychowawczych  dla  dzieci  z  rodzin dysfunkcyjnych,
w szczególności z problemem alkoholowym, w tym doposażenie miejsc prowadzenia zajęć

i dożywianie uczestników 60.000,00 zl

c)dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej z programem zajęć socjoterapeutycznych, dla
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym w tym

doposażenie pomieszczeń i dożywianie wychowanków świetlicy 10.000,00 zl

d)organizacja półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia jako

alternatywy dla uzależnień 80.000,00 zl

e)organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami z zagadnień profilaktyki

uzależnień 230.000,00 zl
f)organizowanie i udział w kampaniach informacyjnych, akcjach edukacyjnych dotyczących promocji

zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy 5.000,00 zł

g)organizowanie i udział w szkoleniach, kursach i warsztatach służących podniesieniu kompetencji
w zakresie zagadnień związanych z uzależnieniami, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

i w zakresie działań profilaktycznych 1.000,00 zl

4)wspieranie zatrudnienia socjalnego i aktywizacja osób wykluczonych społecznie, w szczególności

z powodu uzależnień, występowania przemocy w rodzinie i innych problemów społecznych —
prowadzenie działalności samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji  Społecznej

w Nysie 300.000,00 zł
5)wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń

związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy  34.970,00 zł

6. Program podlega rocznej  ewaluacji  poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań

wynikających z Programu merytorycznej Komisji Rady Miejskiej w Nysie.

7. Ustala się następujące zasady finansowania Programu:

1)program finansowany jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych. W roku 2017 na realizację Programu wraz z działaniami spójnymi w zakresie
Programu Przeciwdziałania Narkomanii przewidzianymi do realizacji przeznacza się kwotę w wysokości
1.100.000,00 zł, z czego 20.000,00 zł na zadania ujęte w „Gminnym Programie Przeciwdziałania

Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata 2017 - 2022",

2)członkowie Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (powołani Zarządzeniem
Burmistrza Nysy) za udział w posiedzeniu otrzymują wynagrodzenie w wysokości 155,00 zł za
posiedzenie, przy czym Przewodniczący Komisji  otrzymuje dodatek z tytułu pełnionej  funkcji
w wysokości 50,00 zł miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie, na podstawie protokołów

z posiedzeń Komisji i list obecności wraz z przekazanymi i zatwierdzanymi przez Przewodniczącego

Komisji sprawozdaniami z miesięcznej pracy członka Komisji, sporządzonymi dla każdego członka
Komisji odrębnie.

8. Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych będzie następowała poprzez:

1)działalność Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie oraz inne wydziały
Urzędu i jednostki gminne;

2)zlecanie realizacji zadań szkołom prowadzonym przez Gminę Nysa;

3)zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych;

4)zlecanie realizacji  zadań organizacjom pozarządowym wyłonionym w trybie ustawy o pożytku

publicznym i o wolontariacie.

9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

10. Uchwała  podlega  ogłoszeniu na  tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego  w Nysie  przy
ul. Kolejowej 15, na stronie internetowej Urzędu: www.um.nysa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


