
 

                          UCHWAŁA NR XI/76/07 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 13 grudnia 2007 r.  
 

 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów  Alkoholowych  na  rok 2008. 

 

 

        Na podstawie art. 41  ust. 2 i 5 ustawy z dnia  26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  z 2007 r. Nr 70, 
poz. 473, Nr 115 poz. 793 i Nr 176 poz. 1238) uchwala się, co następuje: 
 

 

        § 1.  Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

        § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

        § 3.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        Przewodniczący 
         Rady Miejskiej 
 
 
                 Janusz Kalinowski 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XI/76/07 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 13 grudnia 2007 r. w 

sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2008. 

 

 

       Zgodnie z art. 41  ust. 1 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. ) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych naleŜy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań stosownie do 

art. 4 1 ust. 2 prowadzona jest w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywa-

nia problemów alkoholowych  uchwalanego corocznie przez radę gminy.  

       Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2008 zwany w dalszej części Programem stanowi załącznik do uchwały.  Program okre-

śla zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rok 

2008.       

       Skierowany jest do wszystkich osób zagroŜonych, w tym w szczególności do dzieci 

i młodzieŜy oraz uzaleŜnionych od alkoholu z terenu miasta ChełmŜy. Dostosowany 

jest do specyfiki uzaleŜnień od alkoholu występujących na terenie naszego miasta.  

       Program uwzględnia aspekty profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi i re-

habilitacyjne, dotyczy to między innymi działań z zakresu: 

1) przeciwdziałania zagroŜeniom uzaleŜnienia, 

2) kontynuowanie terapii po odbytym leczeniu, 

3) udzielanie pomocy osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom, 

4) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczegól-

ności wśród dzieci i młodzieŜy, 

5) zlecania zadań wynikających z Programu róŜnym instytucjom z terenu miasta, które 

chcą się przyczynić do przeciwdziałania patologiom społecznym. 

      Zadania zawarte w  Programie zostały skonsultowane z Miejską Komisją Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych, która działa na terenie miasta i inicjuje działania z 

zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmuje czynności zmierzają-

ce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleŜnionej obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 



  

        W projekcie budŜetu miasta na 2008 rok na realizację Programu zostały zaplano-

wane środki w kwocie 164.150 zł. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ 

napojów alkoholowych w rozdziale 85154 ochrona zdrowia. 

         Program uchwalany jest corocznie i obowiązuje na dany rok kalendarzowy.  

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  



  

                                                             
Załącznik do Uchwały                                                                                                                                                                                             
Nr XI/76 /07                                                    
Rady Miejskiej ChełmŜy 

                                                                   z dnia  13 grudnia 2007 r. 
 
 
 
 
 
 

Miejski Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych na rok 2008. 

 
 
 
 
 
Wstęp 
 
 
 
  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2008 jest kontynuacją zadań realizowa-
nych w latach ubiegłych. Podstawowym celem Programu jest 
profilaktyka uzaleŜnień, czyli zapobieganie powstawaniu pro-
blemów alkoholowych i innych uzaleŜnień, zmniejszenie rozmia-
rów istniejących problemów, stosowanie skutecznych metod ich 
zwalczania, ograniczenie liczby nowych przypadków uzaleŜnień 
oraz terapia. 
 
 Program ten określa zadania związane z profilaktyką i roz-
wiązywaniem problemów alkoholowych w oparciu o dotychcza-
sowe doświadczenia i diagnozę problemów alkoholowych wystę-
pujących na terenie miasta ChełmŜy. Są to działania mające na 
celu promocję zdrowego stylu Ŝycia oraz działania terapeutyczne 
skierowane do osób uzaleŜnionych i ich rodzin.  
 
 Szczególnie waŜna jest wczesna profilaktyka i promocja 
zdrowia wśród dzieci i młodzieŜy. Program ten obejmuje prowa-
dzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 



  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczegól-
ności wśród dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyj-
nych zajęć dla dzieci, wspieranie, prowadzenia szkolnych i śro-
dowiskowych programów profilaktycznych. 
 
 Diagnoza problemów alkoholowych 
 
Większość osób spoŜywających alkohol robi to w sposób rozsąd-
ny, jednak istnieje pewna część społeczeństwa, która naduŜywa 
alkoholu. Powoduje to duŜą ilość szkód i zagroŜeń w Ŝyciu ro-
dzinnym i społecznym. Szkody zdrowotne wywołane alkoholem 
nie ograniczają się wyłącznie do szkód u osób uzaleŜnionych 
lecz dotyczą takŜe członków ich rodzin. Często Ŝyją one w stanie 
stresu, co staje się przyczyną występujących u nich stałych za-
burzeń związanych z przystosowaniem, określanych mianem 
współuzaleŜnionych. 
 Do najwaŜniejszych problemów wynikających z nadmier-
nego spoŜywania alkoholu moŜna zaliczyć następujące zjawiska:  
1. samoniszczenie osób uzaleŜnionych od alkoholu, 
2. uszkodzenie zdrowia i okaleczenie rozwoju psychofizycz-

nego uzaleŜnionych osób, 
3. szkody materialne występujące w rodzinach, gdzie ma 

miejsce problem naduŜycia alkoholu, 
4. dezorganizacja środowiska pracy, 
5.      naruszenie prawa i porządku poprzez osoby nietrzeźwe. 
 Zapobieganie tym zagroŜeniom wymaga systematycznej i właściwie 
zorganizowanej działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych.  

 Wymienione powyŜej negatywne zjawiska, które dotykają 
całe rodziny są przedmiotem działań róŜnych instytucji działają-
cych na terenie miasta ChełmŜy. Ponadto udzielana jest pomoc 
społeczna na zasadach określonych w przepisach szczególnych z 
powodu występującego alkoholizmu.  Wszystkie te działania ma-
ją doprowadzić do zmniejszenia rozmiarów skutków naduŜycia 
alkoholu. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zjawisku alkoholizmu najczęściej 
towarzyszy bezrobocie, ubóstwo, bezdomność czy bezradność 
Ŝyciowa. Okazuje się, Ŝe bardzo niepokojącym zjawiskiem w 
ostatnich latach stało się spoŜycie napojów alkoholowych nielet-
nich, tj. wśród młodzieŜy szkolnej. Dlatego zadania ujęte w po-
wyŜszym Programie skierowane są przede wszystkim do mło-
dych osób z naszego miasta.   
 

O rozmiarach występującego zjawiska jakim jest uzaleŜnienie od 
alkoholu świadczą poniŜsze dane: 



  

  
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych posiadając uprawnienia ustawowe w stosunku do osób 
naduŜywających alkohol w 2007 r. sporządziła i wystąpiła do 
Sądu Rejonowego w Toruniu z 12 wnioskami o zastosowanie le-
czenia w zakładzie odwykowym. Komisja jako uczestnik w po-
stępowaniu sądowym brała udział w 30 przesłuchaniach; 
Do realizacji zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabili-
tacyjnej utworzony jest Punkt Terapeutyczny, prowadzony 
przez wykwalifikowanego terapeutę. W 2007 r. zarejestrowano 
32 pacjentów uczestniczących w indywidualnych sesjach tera-
peutycznych. Po raz pierwszy zgłosiło się 10 osób; 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
współpracuje z ośrodkami odwykowymi w Czerniewicach 
i Świeciu oraz Ośrodkiem Krótkoterminowej Terapii UzaleŜnień w 
Toruniu.  Współpraca, polega na ustaleniu terminów terapii dla 
osób uzaleŜnionych. Do Ośrodka w Czerniewicach zostały przy-
jęte 4 osoby. 
 Rodzinom z problemem uzaleŜnienia udzielana jest pomoc 
i informacja na temat uzaleŜnienia i moŜliwościach leczenia, 
form pomocy członkom rodziny ( w tym współuzaleŜnionym ), 
pomocy w formułowaniu wniosków do Sądu i Prokuratury – po-
mocy takiej udzielono 39 osobom. 
  W ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych prowadzony jest Punkt Informacyjno – 
Konsultacyjny. Obsługiwany jest przez jej członków. Prowadza-
ne rozmowy z uzaleŜnionymi mają na celu  mają na celu moty-
wowanie osoby do podjęcia leczenia.  

  W 2007 roku rozmowę motywującą do podjęcia leczenia prze-
prowadzono z 50 osobami uzaleŜnionymi, 71 rozmów przepro-
wadzono z osobami uzaleŜnionymi, zgłaszającymi się kolejny 
raz. W ramach współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych z Urzędem Marszałkowskim Wojewody 
Kujawsko – Pomorskiego osoby, które są ofiarami osób 
naduŜywających alkoholu mogą kontaktować się z Rzecznikiem 
Praw Ofiar. 

Bardzo waŜną formą profilaktyki jest prowadzenie 
działalości informacyjnej przez Miejską Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkohlowych. 
Działania te odbywają się poprzez zakup plakatów, kaset, 
literatury z zakresu psychologii by móc obrazowo dotrzeć do 
świadomości dzieci i młodzieŜy na temat skutków wywołanych 
przez chorobę alkoholową. Natomiast w prasie lokalnej  
publikowane są artykuły o skutkach choroby alkoholowej. 



  

 
Poradnia Terapii UzaleŜnień od Alkoholu działająca przy 
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - w 2007 roku w 
Poradni zarejestrowano 35 nowych pacjentów, 24 z nich zgłosiło 
się pierwszy raz. Udzielono 245 porad terapeutycznych. Na 
leczenie do oddziałów całodobowych skierowano 3 pacjentów. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy – w 2007 
roku udzielił pomocy 32 rodzinom które znalazły się w trudnej 
sytuacji Ŝyciowej z powodu występowania problemów 
alkoholowych. Rodziny te skorzystały z następujących form 
pomocy: doŜywianie dzieci w szkołach (78), zakup opału (4), 
zakup odzieŜy (9), zakup Ŝywności (15), zasiłki okresowe (85), 
schronienie dla osób bezdomnych (15 osób).  
 
Komisariat Policji – funkcjonariusze Policji oraz członkowie 
MKRPA wraz ze StraŜą Miejską dokonują kontroli przestrzegania 
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia zarówno w miejscu 
sprzedaŜy jak i poza miejscem sprzedaŜy. W 2007 roku prze-
prowadzono juŜ 53 kontrole placówek handlowych i punktów ga-
stronomicznych. Na wniosek Komisariatu Policji w ChełmŜy cof-
nięto 1 przedsiębiorcy zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoho-
lowych przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy w 
związku z nieprzestrzeganiem zasad obrotu napojami alkoholo-
wymi, sprzedaŜy alkoholu nieletniemu. Ponadto działania Komi-
sariatu Policji w zakresie nie przestrzegania przepisów ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości przedstawia poniŜsze zestawienie: 
 
 

Rok Ilość 
 Dokonanych 

kontroli 
Ujawnionych wy-
kroczeń z ustawy 

Udzielonych po-
uczeń za wykro-
czenia z ustawy 

NałoŜonych man-
datów za wykro-
czenia z ustawy 

Sporządzonych 
wniosków o ukara-
nie za wykroczenia 
z ustawy  

2006 75 445 367 68 10 
2007 81 354 208 130 16 

 
W wyniku podjętych działań przez StraŜ Miejską w ChełmŜy  

w 2007 roku wylegitymowano wskazujących na spoŜycie alkoho-
lu  410 osób, w tym : 
- pouczonych                                                         373 osoby                                   
- ukaranych grzywną lub mandatem                          37 osób 
- przewieziono do miejsca zamieszkania                     62 osoby 
- przewieziono do Izby Wytrzeźwień                           48 osób 



  

 
 
      W 2007 roku w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu przebywało 
230 osób w tym 25 osób do 24 roku Ŝycia. Najczęściej były to 
osoby bezrobotne (155 osób). Wśród przyjętych do Izby Wy-
trzeźwień trafiło 202 męŜczyzn i 28 kobiet, 
        przebywających po raz pierwszy było           -   115 osób, 
                                po raz drugi                        -    14 osób, 
                                po raz trzeci i więcej           -     20 osób 
 
  Analizując powyŜsze dane moŜna stwierdzić, Ŝe zagroŜenie 
jakim jest choroba alkoholowa jest istotnym problemem spo-
łecznym w ChełmŜy. Mając więc na uwadze troskę o zmniejsze-
nie szkód społecznych i ekonomicznych wywołanych naduŜywa-
niem alkoholu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 2008  skierowany jest do całej 
społeczności mieszkańców naszego miasta ze szczególnym 
uwzględnieniem młodego pokolenia. Jest on kontynuacją zadań 
realizowanych w latach poprzednich w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, uzupełniony o do-
świadczenia zdobyte w trakcie jego corocznej realizacji. Wskazu-
je, Ŝe naleŜy kontynuować podjęte działania. Zwraca się uwagę 
na świadome, celowe planowanie zadań w Miejskim Programie 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych angaŜując w to wiele 
grup i podmiotów na rzecz ograniczenia spoŜycia alkoholu po-
przez wzrost świadomości społecznej, zmianę zachowań i po-
staw wobec problemów alkoholowych.     
Partnerami samorządu w realizacji Programu są: 
 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
- Komisariat Policji, 
- Szkoły, 
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w ChełmŜy, 
- Izba Wytrzeźwień, 
- Kluby Sportowe, 
- Stowarzyszenie „ Wsparcie ”, 
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w ChełmŜy. 
 
 Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
będzie finansowany z budŜetu gminy z opłat za korzystanie z 
zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych – na 2008 r. pla-
nowana jest kwota 164.150 zł. 
 



  

I. Zadania z zakresu miejskiego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych do ich re-
alizacji w 2008 roku: 

 
 

1.  Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i re-
habilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i ich rodzin 
poprzez wspieranie placówek lecznictwa odwykowego w realiza-
cji ponadpodstawowych programów terapeutycznych, dofinan-
sowanie szkoleń pracowników lecznictwa odwykowego, wspiera-
nie działalności punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla 
osób uzaleŜnionych od alkoholu. 
 
 

 
 Nazwa zadania 

 
Podmiot  

realizujący 
 

1) prowadzenie punktu Informacyjno – Kon-
sultacyjnego; 

 
2) kierowanie osób uzaleŜnionych i nadmiernie 

pijących do podjęcia i kontynuowania le-
czenia odwykowego – sesje, dofinansowa-
nie kosztów przejazdów, opłata sądowa; 

 
3) prowadzenie i współorganizowanie zajęć 

profilaktycznych dla osób doprowadzonych 
z terenu miasta ChełmŜy po wytrzeźwieniu; 

 
4) wspieranie i organizowanie zajęć terapeu-

tycznych dla osób uzaleŜnionych od alkoho-
lu i współuzaleŜnionych; 

 
5) szkolenia i kursy specjalistyczne dla człon-

ków MKRPA, pracowników MOPS zatrudnio-
nych w świetlicy miejskiej, pracowników 
Wydziału Spraw Społecznych i Obywatel-
skich i innych osób realizujących zadania 
wynikające z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości; 

 
6) prelekcje i odczyty specjalistów, dla róŜ-

nych grup ludności z dziedziny uzaleŜnień; 

MKRPA 
 
 

MKRPA 
 

 
 
 

Izba Wytrzeź-
wień w Toruniu 

 
 

MKRPA 
 
 
 
         MOPS,   

 MKRPA 
 
 

 
 
 
 

MKRPA 
 



  

 
7) współpraca z Całodobowym Oddziałem Od-

wykowym w Czerniewicach i w Świeciu 
obejmująca m. in. dotację zajęć terapeu-
tycznych dla osób zainteresowanych pro-
blemem alkoholowym w rodzinie; 

 
8) współpraca z placówkami lecznictwa odwy-

kowego w ramach organizowanych zajęć 
dla rodzin z problemem alkoholowym ( im-
prezy okolicznościowe );  

 
9) współpraca z policją w zakresie prewencji 

i profilaktyki ograniczenia dostępności al-
koholu; 

 
10) inne zadania do realizacji wynikające 

w trakcie roku, mające wpływ na zwiększe-
nie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych 
i ich rodzin. 

 
 

 
MKRPA 

 
 

 
 
 

MKRPA 
 
 

 
 

Komisariat Poli-
cji,  MKRPA 

 
 
        MKRPA. 

 

 
 
 
 

    2.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alko-
holowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez pracę socjalną 
w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, wspieranie 
działalności środowiskowej, świetlicy opiekuńczo – wychowaw-
czej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 
 
 
 

Nazwa zadania 

 

Podmiot  
realizujący 

 

 
1) prowadzenie miejskiej świetlicy dla dzieci 

i młodzieŜy pochodzących z rodzin, w któ-
rych występują problemy alkoholowe; 

 
2) inne zadania  do realizacji wynikające 

w trakcie roku, z zakresu udzielania rodzi-

 
MOPS 

 
 
 

MKRPA 
 



  

nom pomocy, w których występują proble-
my alkoholowe; 

 
3) prowadzenie Punktu Informacyjno – Kon-

sultacyjnego dla osób uzaleŜnionych i ich 
rodzin; 

 
4) współpraca z Rzecznikiem Praw Ofiar; 
 
 
 
5) organizacja Dnia Dziecka dla rodzin uczęsz-

czających do miejskiej  świetlicy; 
 
6) organizacja Miesiąca Trzeźwości – piknik 

rodzinny. 
 

 
 
 

MKRPA 
 
 
 
 
Urząd Marszał-
kowski Woj. Ku-

jawsko-Pom. 
 

MKRPA 
 
 

MKRPA 

 
 
 

   3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, w szczególności wśród dzieci i młodzieŜy, w tym prowa-
dzenie poza lekcyjnych zajęć dla dzieci, wspieranie prowadzenia 
szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, dofi-
nansowanie szkoleń i kursów w zakresie pracy z dziećmi 
i młodzieŜą. 
 
 

 
Nazwa zadania 

 

Podmiot 
realizujący 

 

 
1) informowanie społeczeństwa poprzez lokal-

ne media lub rozplakatowanie informacji 
o moŜliwości uzyskania pomocy w zakresie: 
 
a) lecznictwa odwykowego, 
b) porad prawnych, 
c) terapii członków rodzin osób uzaleŜnio-

nych; 
 
2) informowanie o skutkach choroby alkoholo-

wej, m. in.:  zakup kaset i literatury facho-
wej z zakresu psychologii wspomagającej 

 
MKRPA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

MKRPA 
 
 



  

pracę z dziećmi i dorosłymi, plakatów i in-
nych      wydawnictw  np.:   miesięcznik „ 
Świat Problemów ”, współpraca z gazetami 
lokalnymi z terenu ChełmŜy; 

 
3) prowadzenie stałego systemu informacji nt. 

działań podejmowanych na rzecz profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
( np. prelekcje, wykłady itp.), TVK  „ Mar-
ton ”; 

 
4) wspieranie i dofinansowanie działań mają-

cych na celu promowanie trzeźwego stylu 
Ŝycia, np. wspieranie  imprez plenerowych,  
a w szczególności:  zjazdów trzeźwościo-
wych między innymi: Licheń, Częstochowa, 
Swarzewo i Świecie, w tym koszty transpor-
tu; 

 
5) organizacja kolonii, półkolonii, obozów te-

rapeutycznych, imprez okolicznościowych 
tj. choinka dla dzieci i młodzieŜy z rodzin 
patologicznych korzystających ze świetlicy 
miejskiej; 

 
6) prowadzenie programów profilaktyczno – 

edukacyjnych, trening zastępowania agresji 
( ART. ) „Lic ”  dla młodzieŜy w celu zmiany 
zachowań agresywnych i przemocowych; 

 
 
7) prowadzenie programów profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieŜy: 
 

a) prowadzenie stałej gazetki ściennej 
związanej z profilaktyką uzaleŜnień, za-
kup filmów edukacyjnych i literatury do-
tyczącej problematyki uzaleŜnień, zor-
ganizowanie konkursów nt. profilaktyki i 
zdrowego stylu Ŝycia oraz zaproszenie 
profesjonalnych aktorów teatralnych ze 
spektaklami profilaktycznymi, opraco-
wanie i przeprowadzenie ankiet wśród 
uczniów i rodziców, prowadzenie zajęć 
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profilaktycznych, 
 
b) spotkania edukacyjne dla rodziców 

i uczniów, przedstawienia edukacyjne 
związane z problematyką uzaleŜnień 
bądź przemocą, spotkanie z przedstawi-
cielem policji zajmującym się zwalcza-
niem przestępczości nieletnich, spotka-
nie dla rodziców i nauczycieli   nt. „ Jak 
reagować na zachowanie dzieci z nadpo-
budliwością ”, konkursy plastyczne, 

 
c) prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej uczniów 
i ich rodziców,   

 
     d)  program profilaktyczny dla uczniów 

Gimnazjum, 
 
    e)  realizacja programu profilaktycznego 

„ Kształtowanie umiejętności mówienia 
NIE w trudnych sytuacjach ”, „ Jak Ŝyć 
z ludźmi uzaleŜnionymi od nałogów”, 

 
f)  kontynuowanie prac o charakterze edu-

kacyjno – profilaktycznym na terenie 
szkół podstawowych i gimnazjalnych  
oraz edukacja rodziców uczniów w za-
kresie profilaktyki uzaleŜnień;   

 

8) kursy szkoleniowe dla środowiska absty- 
nenckiego; 

 

9)   całoroczny udział w kampanii ogólnopol- 
skiej „ CiąŜa bez alkoholu ”; 

 

10) prowadzenie punktu profilaktycznego przy   
klubach  sportowych : 
a) Klub Sportowy „ Pogoń ”, 
b) Klub Sportowy „ Legia ”, 
c) Klub Sportowo –Turystyczny „Włók-

niarz”, 
d) CHTW  1927; 

 

11) imprezy o charakterze profilaktycznym dla 
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dzieci z rodzin uzaleŜnionych 
w szczególności; Dzień Dziecka, zabawa 
andrzejkowa; 

 

12) wpływ alkoholu na psychofizyczne funkcje  
człowieka – cykliczne pogadanki  na pod-
stawie filmów i ksiąŜek – młodzieŜ szkol-
na: 

 
      a)  konkurs na artykuł o alkoholiźmie, 
      b)  koncert „ śycie bez uzaleŜnień ”; 
 
13)  MłodzieŜowy  System  Wsparcia, 

- Szkolenie liderów młodzieŜowych; 
 

14) Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjno – edukacyjnej wśród dzieci 
i młodzieŜy poprzez Internet. 
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4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycz-
nych słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 
w szczególności:  
 

             1) realizacja Programu „ Bezpieczne Miasto ” i „ Razem 
bezpieczniej ”,  

          2) prowadzenie spotkań i pogadanek w szkołach z funk-
cjonariuszami Policji. 

   
 
II. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komi-

sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
 
    1.  Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych za realizację zadań zawartych w Programie Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie miasta 
ChełmŜa na rok 2008 i uczestnictwo w jej pracach przysługuje 
miesięczne wynagrodzenie. 
 

2. Wiceprzewodniczący pełniący funkcję przewodniczącego 
przez okres dłuŜszy niŜ jeden miesiąc kalendarzowy otrzymuje 
wynagrodzenie określone dla Przewodniczącego. 



  

 
3. Miesięczne wynagrodzenie nie przysługuje jeśli: 

 
1)    wiceprzewodniczący pełniący funkcję przewodniczącego 

przez okres dłuŜszy niŜ jeden miesiąc kalendarzowy 
otrzymuje wynagrodzenie określone dla Przewodniczącego; 

2)    osoba uprawniona nie uczestniczyła w więcej niŜ w połowie 
odbytych posiedzeń; 

3)    w danym miesiącu nie odbyło się Ŝadne posiedzenie. 
 

    4. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest zawarta imienna 
umowa zlecenie. 
 
 

III.  Harmonogram  wydatków  na  2008 rok 

 
Lp. Rodzaj działalności Środki finansowe 

w 2008 roku 
1. Dofinansowanie punktów profilaktycznych przy klu-

bach sportowych 
 

20.000 zł. 

2. Prowadzenie świetlicy miejskiej dla dzieci z rodzin 
dotkniętych patologią 

 

46.950 zł. 

3. Wynagrodzenia członków MKRPA 
 

35.500 zł. 

4. Zakup usług dostępu do sieci Internet 
 

1.500 zł. 

5. Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjo-
narnej dla MKRPA 

 

2.000 zł. 

6. PodróŜe słuŜbowe krajowe 
 

200 zł. 

7. RóŜne opłaty i składki (opłata-wnioski do sądu) 
 

1.700 zł. 

8. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra-
mów i licencji  

 

1.000 zł. 

9. Prowadzenie świetlicy miejskiej zakup środków czy-
stości, art. remontowych, słodyczy 

 

10.000 zł. 

10. Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów, 
paczek dla dzieci i młodzieŜy z rodzin patologicznych 

korzystających ze świetlicy miejskiej 
 

21.300 zł. 

11. Wspieranie i dofinansowywanie działań mających na 
celu promowanie trzeźwego stylu Ŝycia (pikniki i 

zjazdy trzeźwościowe)  
 

2.500 zł. 

12. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej: za-
kup kaset i literatury. 

2.000 zł. 



  

 
13. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowa-

nych przez ośrodki lecznictwa odwykowego (Dzień 
Dziecka, Gwiazdka) 

1.000zł 

14. Imprezy organizowane przez PiMBP. 1.000zł 

15. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieŜy 

7.400zł 

16. MłodzieŜowy System Wsparcia- szkolenie liderów 
młodzieŜowych. 

2.000zł 

17. Kursy dla środowiska abstynenckiego. 2.500zł 

18. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzaleŜnionych i ich 
rodzin – Punkt Informacyjno - Konsultacyjny 

2.500zł 

19. Rzecznik Praw Ofiar (Niebieska Linia) 600zł 

20. Obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego 2.500zł 

                                             Razem                           164.150zł 
 
 
 
 


