UCHWAŁA NR XXXII/282/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.
zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 224 z późn. zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2017 rok, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31 grudnia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Iławie
mgr Wojciech Szymański
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Rozdział I
Podstawa prawna i merytoryczna programu
1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);
2. Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 224 z późn. zm.);
3. Wojewódzki

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w Województwie Warmińsko - Mazurskim na lata 2016 – 2020;
4. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii 2013 – 2017;
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Rozdział II
Zadania i działania
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2017 r.
Zadanie 1.
Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i poradnictwa dla
osób uzależnionych od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychologicznej i prawnej.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
realizacja zadań:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu;
2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Działania:
1)

Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia
od alkoholu i ich rodzin:

a)

Motywowanie

i

informowanie

o

możliwościach

leczenia

osób

uzależnionych

i pomocy rodzinom.
b)

Motywowanie

osób

pijących

ryzykownie

i

szkodliwie,

ale

nieuzależnionych,

do zmiany szkodliwego wzorca picia.
c)

Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu alkoholowym.

d)

Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom osób uzależnionych (terapia indywidualna lub
grupowa).

e)

Pomoc - poradnictwo, terapia w sytuacji kryzysu w rodzinie.

f)

Pomoc prawna w sytuacji problemów rodzinnych w związku z nadużywaniem substancji
psychoaktywnych.

g)

Koordynacja działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez:
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, współpracę
z instytucjami z terenu miasta w zakresie rozpoznawania sytuacji dzieci z rodzin z problemami
uzależnień i przemocy, tworzenie i realizacja gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, koordynowanie systemu pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
i problemem przemocy, badania w przedmiocie uzależnień przez biegłych sądowych.
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h)

Koordynacja działań w ramach procedury Niebieska Karta i funkcjonowanie Zespołu
Interdyscyplinarnego. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach
zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Zespół
interdyscyplinarny realizuje następujące działania:
Realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Pomoc

osobom,

rodzinom,

grupom

problemowym

i

środowiskom

dysfunkcyjnym

w przezwyciężeniu ich problemów poprzez następujące działania:


diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,



podejmowanie działań pomocowych w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,



inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,



monitorowanie sytuacji w rodzinach w których wystąpił problem przemocy,



współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.



rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,



inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań Zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, które pracują w obszarze przemocy
domowej.
i)

Poradnictwo i terapia indywidualna dla dzieci i ich rodzin w związku z przemocą wobec
dziecka.

j)

Współpraca

z

Sądem,

Prokuraturą,

Policją,

Ośrodkiem

Pomocy

Społecznej,

Służbą Zdrowia i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
k)

Prowadzenie edukacji publicznej za pośrednictwem iławskich mediów.

l)

Wspieranie lecznictwa odwykowego poprzez: zakup literatury, umożliwienie korzystania z sal
Ośrodka w celu realizacji programów dodatkowych, informowanie o dostępnych miejscach
pomocy i kompetencjach poszczególnych służb i instytucji, w których można uzyskać pomoc.

2) Prowadzenie działań grupowych skierowanych dla osób z problemami uzależnień od alkoholu i
ich rodzin oraz przemocy w rodzinie:
Prowadzenie grup terapeutycznych i edukacyjnych:
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a) grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA);
b) warsztaty psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
c) grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
d) grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
e) grupa korekcyjno – edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Powstanie konkretnej grupy zależy od ilości osób chętnych do skorzystania z tej formy pomocy
(planujemy prowadzenie co najmniej 2 z w/w grup).
3) Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem.
W Ośrodku Psychoedukacji została utworzona filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem w Elblągu działającego przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.
Określa ono m.in. tryb pomocy osobom pokrzywdzonym oraz członkom ich rodzin. Ośrodek udziela
pomocy wymienionym osobom w następujących formach:
a)

pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz prawnej,

b)

pokrywania kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą lub zawodową, także
na zasadach indywidualnego kształcenia,

c)

finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany
przez inne osoby,

d)

pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,

e)

pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,

f)

pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

g)

dostosowania

lokalu

mieszkalnego

lub

budynku

mieszkalnego

do

potrzeb

osoby

pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku
przestępstwa,
h)

finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywania kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i załatwianiem spraw określonych powyżej.

W ramach funkcjonującego w Ośrodku Psychoedukacji Punktu - Filii, będzie można
skorzystać z pomocy psychologicznej i prawnej (zakres działań uzależniony będzie od wielkości
dotacji, jaką otrzyma Ośrodek Elbląski z Ministerstwa Sprawiedliwości).
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Zadanie 2
Prowadzenie

działań

profilaktyczno-wychowawczych

w

OPPUiPR:

działania

informacyjne

i edukacyjne w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych, a także działań na rzecz
dożywiania

dzieci

w pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo

–

wychowawczych

i socjoterapeutycznych.
Zgodnie z art. 41ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
realizacja zadań:
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 zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
Działania:
1) Prowadzenie zajęć warsztatowych skierowanych do dzieci i młodzieży z iławskich szkół:
Szkoły podstawowe:
a) Warsztaty integracyjne – skierowane do odbiorców z różnych grup wiekowych;
b) Poznajmy się lepiej – zajęcia profilaktyczno – wychowawcze integrujące grupę poprzez zabawowe
formy poznania się. Ponadto zapoznanie się z działalnością Ośrodka oraz z organizacją zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
c) Szacunek i relacje - warsztaty dotyczące norm społecznych, szacunku oraz tolerancji w relacjach
interpersonalnych.
d) Wierzę w siebie - zajęcia dotyczące wzmacniania poczucia własnej wartości, określenia swoich
zalet i wad, pozytywnego wykorzystania ich w życiu.
e) Stop cyberprzemocy – zajęcia mające na celu uświadomienie młodzieży konsekwencji płynących
z nieodpowiedniego korzystania z urządzeń multimedialnych oraz możliwości pomocy w sytuacjach
zagrożenia cyberprzemocą.
f) Wyłącz komputer i włącz aktywność – zajęcia warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie
zachowaniom ryzykownym (uzależnienie od komputera, używki)
g) Agresja w nas i wokół nas - zajęcia dotyczące przemocy rówieśniczej, kształtowania umiejętności
radzenia sobie ze złością, podstaw zachowań asertywnych. Poznanie i zrozumienie mechanizmów
odpowiedzialnych za trudności w kontrolowaniu impulsów.
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:
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a) Dowód miłości - poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z ryzykownych kontaktów
seksualnych, dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów, które sprawiają, ze młode osoby
nierozważnie angażują się w kontakty seksualne.
b) Handel dziećmi - dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów stosowanych przez osoby zajmujące
się handlem dziećmi, przemocą seksualną; rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrażających
sytuacji, dostarczenie informacji gdzie szukać pomocy.
c) Przemoc rówieśnicza - zdobycie wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie
realnym i cyberprzestrzeni, dostarczenie wiedzy jak reagować na przemoc rówieśniczą, poznanie
możliwości pomocy.
d) Przemoc w rodzinie - dostarczenie wiedzy na temat różnych aspektów i przejawów przemocy
w rodzinie, rozwijanie umiejętności rozpoznawania

zagrażających sytuacji, dostarczenie

informacji gdzie szukać pomocy.
e) Sponsoring - dostarczenie wiedzy o konsekwencjach prostytucji osób niepełnoletnich, rozwijanie
umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji, dostarczenie informacji gdzie szukać pomocy.
f) Konflikt -dostarczenie wiedzy na temat przyczyn powstawania konfliktów, poznanie typowych
stylów reakcji na konflikt, dostarczenie wiedzy na temat, jak nie wchodzić w konflikt, poznanie
sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
g) Przemoc i prześladowanie w szkole - projekcja filmu „Pif, Paf”, dostarczenie wiedzy na temat
różnych aspektów i przejawów przemocy w szkole, uświadamianie mechanizmów związanych
z wejściem w rolę agresora, kształtowanie postaw tolerancji i pomocy.
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - zajęcia cykliczne:
a) Budowanie

pozytywnych

relacji

międzyludzkich

-

odkrywanie

własnej

tożsamości,

indywidualności, uczenie się sprawnej komunikacji, konstruktywne sposoby rozładowania napięć.
b) Radzenie sobie z emocjami i stresem - rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania
przeżywanych przez siebie emocji, rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie
ze złością.
c) Kryzys tożsamości a uzależnienia – dostarczenie wiedzy na temat jak niepowodzenia
w kształtowaniu się samooceny i poczucia własnej wartości wpływają na podejmowanie zachowań
ryzykownych, w tym w szczególności uzależnień behawioralnych. Zwiększenie wiedzy na temat
znaczenia roli samooceny w profilaktyce zachowań ryzykownych, rozwijanie kreatywności oraz
podniesienie samooceny.
d) Trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją - ćwiczenie umiejętności
rozpoznawania

8

i

stopniowania

gniewu,

pokazywanie

możliwych

rozwiązań

problemu
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i przewidywania konsekwencji każdego z nich, poznanie metod samooceny i samosterowania
w procesie rozwiązywania problemu.
e) Jak radzić sobie ze złością - rozpoznawanie osobistych fizycznych reakcji na złość, określanie
przyczyn wpadania w złość, poznanie sposobów radzenia sobie ze złością.
f) Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych - poszerzenie wiedzy na temat nawiązywania
nieagresywnych kontaktów interpersonalnych, negocjacje, mediacje w rozwiązaniu sytuacji
problemowej.
g) Samookaleczenia - poznanie alternatywnych sposobów rozładowywania napięć, dostarczenie
informacji gdzie szukać pomocy, uczulanie młodzieży na problemy innych.
h) Uzależnienia - poznanie mechanizmów uzależnienia, konfrontowanie młodzieży z ich
wyobrażeniami, mitami na temat uzależnienia, dostarczenie informacji gdzie szukać pomocy.
i) Akcja Krzyś – Zajęcia mające na celu przedstawienie młodym ludziom mechanizmów
wpływających na człowieka po spożyciu alkoholu, zagrożeń i konsekwencji płynących
z prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu.
Wczesna

interwencja

profilaktyczna

skierowana

do

uczniów

szkół

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych – krótkie konsultacje pedagogiczne mające na celu uświadomienia młodzieży
i ich rodziców zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych, podejmowania zachowań
ryzykownych.
Częstotliwość prowadzenia konkretnych warsztatów zależy od zainteresowania ze strony iławskich
szkół.
2) Prowadzenie Centrum Zajęć Pozaszkolnych w OPPUiPR:
a) Bieżąca działalność wychowawczo – profilaktyczna

Klubu Aktywności „Junior” (dzieci

ze szkół podstawowych).
b) Bieżąca działalność Klubu Młodzieżowego wychowawczo – profilaktyczna (młodzież w wieku
od 13-19 roku życia).
c) Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci uczestniczących w zajęciach
Klubu.
d) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych w Ośrodku.
e) Prowadzenie konsultacji i poradnictwa wychowawczego oraz wczesnej interwencji w sytuacji
picia alkoholu przez młodzież.
f)

Prowadzenie dodatkowych zajęć profilaktyczno-wychowawczych w okresie przerwy zimowej
oraz wakacyjnej skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy;
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g) Prowadzenie dodatkowych zajęć profilaktyczno – wychowawczych skierowanych dla uczniów
szkół ponadpodstawowych (np. warsztaty, zajęcia klubowe stacjonarne, zawody i turnieje
sportowe, zajęcia tematyczne, zajęcia sportowe, zajęcia komputerowe.
3) Prowadzenie programów młodzieżowych oraz wolontariatu:
a) „Pogotowie Edukacyjne” - pomoc edukacyjna dla młodzieży z iławskich szkół, prowadzona
przez wolontariuszy.
b) Prowadzenie zajęć warsztatowych i szkoleń dla wolontariuszy.
c) Prowadzenie

dodatkowych

zajęć

profilaktyczno

–

wychowawczych

skierowanych

dla wolontariuszy (np. warsztaty, uczestnictwo w akcjach charytatywnych, zbiórkach
społecznych i kampaniach).
d) Udział w konkursach i programach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż, Sanepid
oraz inne organizacje.
e) Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta i samorządami szkolnymi.

Zadanie 3
Prowadzenie działań profilaktyczno – wychowawczych w innych placówkach na terenie miasta Iławy:
działania

informacyjne

i

edukacyjne

w

zakresie

profilaktyki

problemów

alkoholowych,

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Wspomaganie
działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
Zgodnie z art. 41ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
realizacja zadań:
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
Działania:
1) Profilaktyka zachowań ryzykownych realizowana przez organizacje pozarządowe:
Zorganizowanie dzieciom, młodzieży i dorosłym z grup podwyższonego ryzyka dodatkowych
możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, a przede wszystkim nauki
uniwersalnych umiejętności społecznych, przeciwdziałanie sięganiu po środki psychoaktywne oraz
psychedukacji.
10
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a) Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci z terenu miasta Iławy .
b) Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze z elementami sportów wodnych dla dzieci
i młodzieży z terenu miasta Iławy w zakresie pływania.
c) Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze z elementami sportów wodnych dla dzieci
i młodzieży z terenu miasta Iławy w zakresie żeglarstwa i kajakarstwa.
d) Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży nauka i doskonalenie pływania.
e)

Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze z elementami sportów wodnych dla dzieci i
młodzieży z terenu miasta Iławy w zakresie wioślarstwa.

f)

Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z
terenu miasta Iławy.

g) Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno - wychowawczym dla dzieci i młodzieży
w zakresie sportów walki.
h) Działania profilaktyczno - edukacyjne dla dorosłych na rzecz podniesienia świadomości
społeczności lokalnej na temat zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych.
2) Dofinansowanie zadań profilaktyczno - wychowawczych w „Mopsiku”:
a) Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z rodzin objętych wsparciem
MOPS-u (zajęcia w Mopsiku).
b) Zaspokajanie podstawowych potrzeb socjalnych dzieci w formie codziennego dożywiania
w postaci podwieczorków. Dożywianie w formie obiadów w okresie ferii zimowych i letnich
półkolonii.
c) Działania wychowawcze i edukacyjne dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia
3)

Działania profilaktyczno wychowawcze w innych placówkach z terenu miasta Iławy:
a) Współpraca z Centrum Organizacji Pozarządowych i z Inkubatorem Przedsiębiorczości
Społecznej: m.in. poradnictwo i szkolenia w zakresie tworzenia projektów dla organizacji
pozarządowych działających w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych. Prowadzenie
bieżących konsultacji w zakresie pisania wniosków w/w obszarze. Bieżący monitoring ofert
i konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w obszarze profilaktyki zachowań
ryzykownych i profilaktyki społecznej.
b) Realizacja programu międzynarodowego „Stronger Parents – Healthier Communities” ( Silni
Rodzice – Zdrowa Społeczność) w ramach Programu ERASMUS PLUS.
c) Prowadzenie

konsultacji

i

poradnictwa

psychologicznego

dla

nauczycieli

iławskich szkół, szkoleniowe Rady Pedagogiczne.
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d) Realizacja programów profilaktycznych w iławskich szkołach i przedszkolach , m.in.
„Przyjaciele Zippiego”, „Domowi Detektywi”, „Fantastyczne Możliwości”, „Magiczne
Kryształy”.
e) Wspieranie Klubu Harcerskiego poprzez: umożliwienie korzystania z sal Ośrodka i sprzętu oraz
pomieszczeń należących do ITBS-u, dofinansowanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych
prowadzonych metodą harcerską skierowanych do dzieci i młodzieży z Hufca ZHP Iława.
f) Warsztaty

teatralne

skierowane

do

iławskiej

młodzieży

ze

szkół

gimnazjalnych,

ponadgimnazjalnych i seniorów.
g) Projekcja „Kultowych Bajek” raz w m-cu w Kinoteatrze Pasja dla najmłodszych mieszkańców
Iławy w związku z realizacją działań prorodzinnych o charakterze profilaktyczno wychowawczym. (Bajki bez przemocy dla najmłodszych).
h) „Akademia Piłki Nożnej” – współpraca z Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji przy
realizacji działań edukacyjno profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uczestników Akademii.
i) „Twoja bajka” autorski projekt profilaktyczny skierowany do dzieci i rodziców z iławskich
przedszkoli i I klas szkół podstawowych.
j) "Memowisko - Zimowa fabryka memów” - cykl spotkań w czasie ferii zimowych dla młodzieży
z klas gimnazjalnych i licealnych poświęcony komunikacji w cyfrowych mediach. Podczas
trwania warsztatów uczniowie stworzą wystawę swoich prac, nawiązujących do tematu
profilaktyki uzależnień, która zostanie opublikowana w internecie oraz w przestrzeni publicznej.
k) „ Oblicza przemocy” - spotkania warsztatowe z profesjonalną charakteryzatorką filmową oraz
warsztaty z tworzenia makijażu artystycznego. Temat prac i szkolenia - kobiety i dzieci w
obliczu przemocy oraz agresji. Inicjatywa ma być zwieńczona profilaktycznym happeningiem
oraz tworzeniem materiałów reklamowych (plakat, spot) z wykorzystaniem nabytych
umiejętności.
l) Warsztaty fotograficzne dla młodzieży pt. "Obecni", dotyczące problemu częstej emigracji
młodych w celach zarobkowych. Wernisaż kilkunastu zdjęć przedstawiających pracujących
młodych ludzi z Iławy poprzedzą spotkania warsztatowe z dziedziny fotografii, fotografii
mobilnej oraz obróbki zdjęć.
m) Rodzinne turnieje gier sportowych na konsoli XBOX. Przy okazji rozgrywek planowane są
integracyjne kąciki dyskusyjne m.in. na temat nowoczesnych technologii.
n) Zajęcia aktywizujące, edukacyjne, integracyjne i profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych
umysłowo z rodzin zagrożonych marginalizacją – współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej
i Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym
o) „Dorosły i odpowiedzialny” – realizacja zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla młodzieży
w Gimnazjum dla Dorosłych przy ZDZ w Iławie, OHP i innych placówkach.
12
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p) Współpraca ze szkołami w zakresie realizacji działań profilaktycznych dla uczniów i edukacji
rodziców.
q) Współpraca przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych z następującymi podmiotami: Sąd Rejonowy w Iławie, Komenda Powiatowa
Policji w Iławie, szkoły iławskie, Iławskie Centrum Kultury, Iławskie Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Iławie, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, organizacje
pozarządowe z terenu miasta Iławy, Starostwo Powiatowe w Iławie, Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Iławie, Oddział Leczenia Uzależnień w Iławie, Poradnia Leczenia Uzależnień w
Iławie, Fundacja „Dzieci Niczyje” w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Filia

w

Iławie,

Laboratorium

Psychoedukacji

w

Warszawie,

Polskie

Towarzystwo

Psychologiczne, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie, Civitas Christiana w Iławie, Kluby i
grupy samopomocowe – AA, Al-Anon, DDA, Kościoły różnych wyznań, Sanepid oraz PCK –
koło w Iławie i inne.

Zadanie 4
Organizacja kolonii, półkolonii i zajęć profilaktycznych, podczas których realizowane będą
różnorodne formy zajęć profilaktyczno – wychowawczych.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 3 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizacja
zadań:
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.,
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.

Działania:
1) Kolonie letnie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Psychoedukacji i Mopsika.
Zajęcia ukierunkowane przede wszystkim na:
a) promocję aktywnego, zdrowego stylu życia bez nałogów;
b) eliminowanie zachowań niepożądanych (agresja);
c) radzenie sobie z własnymi emocjami;
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d) gry i zabawy oraz zajęcia rekreacyjno – sportowe .
Zadanie 5
Szkolenia konferencje i kampanie o charakterze profilaktycznym prowadzone na terenie miasta
Iławy.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.,
realizacja zadań:
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
Działania:
1) Konsultacje i szkolenia dla instytucji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
uzależnień i przemocy.
2) Współpraca przy realizacji Kampanii „Bezpieczny mały człowiek” dotyczącej profilaktyki
zachowań ryzykownych i poprawienia poczucia bezpieczeństwa uczniów szkół podstawowych
3) „Realizacja kampanii profilaktycznej „ Aktywnie i Zdrowo” dotyczącej promowania aktywności
fizycznej i zdrowego stylu życia bez używek wśród mieszkańców Iławy.
a) gry, zabawy, konkursy plastyczne, sportowe i rekreacyjne;
b) wykonanie siłowni zewnętrznej przy ulicy Kajki ;
c) prowadzenie zajęć dla mieszkańców, w tym grup samopomocowych z wykorzystaniem siłowni
przy ul. Kajki i ul. Chełmińskiej;
d) stworzenie zakładki na temat zdrowego stylu życia na stronie Ośrodka Psychoedukacji.
4) Przeprowadzanie

szkoleń

dla

przedstawicieli

różnych

grup

zawodowych

(nauczyciele

i wychowawcy, kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci i inni) w zakresie profilaktyki zachowań
ryzykownych i rozwiązywania problemów uzależnień m.in. „Podstawy profesjonalnej profilaktyki”,
„Umiejętności wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli i wychowawców”, i inne.
5) Realizacja szkoleń dla kandydatów na kierowców „Alkohol a kierowca” - współpraca
z organizatorami kursów na prawo jazdy.
6) Szkolenia dla właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
7) Udział w innych, ogólnopolskich lub regionalnych kampaniach informacyjnych i profilaktyczno –
edukacyjnych.
8) Dofinansowywanie do szkoleń i kursów dla profesjonalistów działających w obszarze profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień.
14

Urząd Miasta Iławy - Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.

Id: 5C2A35AB-D240-4712-9BAF-097B2201734B. Podpisany

Strona 15 z 29

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

9) Współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w pracy
profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi.
Zadanie 6
Utrzymanie Ośrodka
Zgodnie z art. 41ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, realizacja zadań:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu;
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 zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
Działania:
1) Realizacja zadań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka związane z bieżącym
utrzymaniem budynku.
2) Modernizacja boiska i placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji.
3) Wzmocnienie więźby dachowej w budynku Ośrodka Psychoedukacji.
4) Bieżąca konserwacja urządzeń i zabawek na placu zabaw i siłowni zewnętrznej
5) Udostępnienie pomieszczeń dla stowarzyszeń, grup samopomocowych itp.
6) Zakupy materiałów, narzędzi, sprzętu itp. na potrzeby przeprowadzenia drobnych napraw
w budynku.
7) Bieżące utrzymanie terenu wokół budynku Ośrodka, porządki, drobne naprawy.
8) Zakup niezbędnych materiałów m.in. biurowych i papierniczych.
9) Systematyczna obsługa sprzętu audiowizualnego w pomieszczeniu „Niebieski Pokój” na potrzeby
Sądu Rejonowego w Iławie.
10) Opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz ziemny, nieczystości)
Zadanie 7
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
realizacja zadań:
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1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Działania:

1) Tryb działania oraz sposób realizacji zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ustalony jest w Regulaminie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Iławie.
2) Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iławie reguluje Zarządzenie
Burmistrza Miasta Iławy.
3) Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a) za posiedzenia członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzyma
ryczałt miesięczny, który wynosi 120,00 zł.
b) wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji – 350,00 zł miesięcznie
- wynagrodzenie zastępcy Przewodniczącego Komisji – 300 zł miesięcznie
- wynagrodzenie Sekretarza Komisji – 250 zł miesięcznie
c) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych – 50,00 zł za przeprowadzony wywiad.
d) przeprowadzenie kontroli, obserwacji oraz oględzin punktów sprzedaży napojów alkoholowych
– 150 zł za jeden dzień kontroli, obserwacji, oględzin.
e) diagnozowanie

pacjentów

oraz

wydanie

opinii

w

przedmiocie

uzależnienia

od alkoholu – za przeprowadzenie badań i wydanie opinii przez dwóch biegłych każdy
z biegłych otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10,72% kwoty bazowej, której wysokość
określa ustawa budżetowa na dany rok a będącej podstawą określenia wynagrodzeń biegłych
sądowych za wykonaną pracę – stawka zgodna z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf
zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii
w postępowaniu karnym (Dz.U.2013, poz.508).
f) inne według stawek zatwierdzonych przez Radę Miasta Iławy.
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PROJEKT BUDŻETU NA 2017 r. - OPPUiPR

85154
§ 2360

750 300

108 450

110 120

63 750

49 200

90 030

Kontrole, obserwacje, badania
wywiady inne zlecenia

Posiedzenia MKRPA

Udział w szkoleniach
284 450

obsługa MKRPA

MKRPA

punktu, klubu, świetlicy

UTRZYMANIE
OŚRODKA

Szkolenia organizowane przez
OPPUiPR

SZKOLENIA/
KONFERENCJE /
KAMPANIE

Dofinansowa do szkoleń

KOLONIE

Kampanie / Konferencje / Konkursy

DZIAŁANIA
PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZE W
OŚRODKU

Kolonie profilaktycznych w Ośrodku
oraz w "Mopsiku" - dofinansowanie

ZADANIE VII

Dofinansowanie działań
profilaktycznych w innych placówkach

ZADANIE VI

Dofinansowanie zadań
profilaktycznych w Mopsiku

ZADANIE V

Dofinansowanie zajęć i warsztatów
profilaktycznych

ZADANIE IV

DZIAŁANIA
PROFILAKTYCZNOWYCHOWAWCZE W
INNYCH
PLACÓWKACH

Programy młodzieżowe, wolontariat,

ZADANIE III

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Junior/ Klub Młodzieżowy

Działania grupowe

Punkt Konsultacyjny

Potrzeby 2017

POMOC
PSYCHOLOGICZNA,
TERAPIA,
PORADNICTWO

ZADANIE II

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży

ZADANIE I

Zakupy, szkolenia i delegacje

PROFILAKTYKA - ALKOHOL

44 300

33 000

Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci z
terenu miasta Iławy
Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze z elementami
sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy
w zakresie pływania
Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze z elementami
sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy
w zakresie żeglarstwa i kajakarstwa
Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno wychowawczym dla dzieci i młodzieży - nauka i doskonalenie
pływania
Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze z elementami
sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Iławy
w zakresie wioślarstwa
Zajęcia letnie profilaktyczno - wychowawcze dla dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Iławy
Zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktyczno wychowawczym dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów
walki

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

3 000

3 000
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Działania profilaktyczno - edukacyjne dla dorosłych na rzecz
podniesienia świadomości społeczności lokalnej na temat
zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych.

§ 3030

6 000
200,00

Podróże krajowe

200

§ 4010

42 420

Wynagrodzenie pedagoga w Ośrodku - etaty

42 420

§ 4040

3 200

Wynagrodzenie pedagoga w Ośrodku - dodatkowe etat

3 200

§ 4110
Składki na ubezp. społeczne - etaty

20 560
7 400

Składki na ubezp. społeczne - zlecenia

13 160

§ 4120

2 390

Składki na FP- etaty
Składki na FP - zlecenia

1 050

§ 4170

1 340
64 500

Wynagrodzenia: wychowawca, pedagog, trener i inne
Wynagrodzenie za posiedzenia, obserwacje, MKRPA

29 760

Wynagrodzenie konserwatora w OPPUiPR

27 600
150

Nagrody

150

§ 4440

3 200
7 400
4 960

750

4 750

1 900

500

300

200

80

50

10 800 10 080

1 800

1 050
910

100

62 500

2 000
5 760

4 000 14 400

5 600
27 600
150

1 149

Odpis na FŚS

1 149

1 149

31 161

Zakup art. biurowych
Zakup art. spożywczych

2 771
3 600

Zakup wydawnictw

1 760

Zakup art. edukacyjnych i pomocy dydaktycznych
Zakup narzędzi, sprzętu i materiałów do konserwacji
pomieszczeń
Pozostałe

1 400

Zakup środków żywności

42 420

22 680

§ 4190

§ 4220

200

144 540

Wynagrodzenia: psycholog, terapeuta,

§ 4210

6 000

2 171

600

2 000

1 000

470

1 000

3 000

3 000
1 130

2 500

17 000
17 000

2 000

15 000

100

Badania lekarskie

100
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1 400

18 630

§ 4280

600

4 000

11 000

100
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§ 4260

19 000

Media: OPPUiPR, Harcerze

19 000

§ 4270
Zakup usług remontowych

§ 4300
Wynagrodzenie: psycholog, prawnik, pedagog,
socjoterapeuta
Współpraca z mediami

17 000

4 000

4 000

120 780
48 850

30 160

2 000

2 000

Usługa transportowa

3 000

7 200 10 290

1 200

1 000

2 000

52 700

3 000

700

2 000

1 000

1 000

500

1 200

Usługi szkoleniowe
Usługi hotelarskie i gastron.
Zakup biletów wstępu
Prenumerata
Promocja (domena, druk,ulotki)
Pozostałe

2 000

4 000

500

500
48 000

1 000

0
2 530

2 030

9 200
250

§ 4360
Telefon komórkowy "telefon zaufania" - wydział OO

250

§ 4390
Ekspertyzy, analizy, badania, opinie

8 900
8 900

§ 4400

3 000

Wynajęcie pomieśzczenia dla Harcerzy

3 000

§ 4410

500

Podróże krajowe

500

§ 4430

500

500

2 500

5 000

250
8 900
3 000
500

6 500

Opłaty, ubezpieczenia, składki

6 500

§ 6050

291 500

Modernizacja boiska i przebudowa placu zabaw przy
Ośrodku psychoedukacji na ul. Chełmińskiej
Wzmocnienie więźby dachowej
Siłownia zewnętrzna

200 000
11 500
80 000
750 300

500

6 000

200 000
11 500
80 000
101 250

7 200 21 550 74 170 14 400 33 000

25 600 5 150

49 200 86 030

0 4 000

0

284 450 13 900 10 660 17 050 2 690
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BUDŻET PROJEKTU ERASMUS PLUS na rok 2017
Projekt SPAHCO (“Stronger Parents – Healthier Communities”)
Nº 2016-1-ES01-KA204-025099 skierowany do Partnerstw Strategicznych w obszarze
Edukacja Dorosłych we wniosku 2016 do programu Erasmus + (EAC/A04/2015, Official
Journal of the European Union C347 20 października 2015

Informacje o programie:
Erasmus + to program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w dziedzinie edukacji, szkoleń,
młodzieży i sportu.
Sektor: Edukacja dorosłych
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Nazwa projektu: "Silni rodzice - zdrowa społeczność"

851 / 85154
3037
4117
4127
4177
4217
4417
4427
4307
4437

20

Nazwa pozycji budżetowej
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezp. społeczne
Składki na FP
Wynagrodzenia
Zakup materiałów
Podróże krajowe
Podróże zagraniczne
Zakup usług pozostałych
Opłaty i składki

Potrzeby 2017
100,00
500,00
200,00
13 000,00
3 071,00
400,00
16 000,00
7 300,00
200,00
40 771,00
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Rozdział III
Zadania i działania
Miejskiego Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
Zadanie pierwsze
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii realizacja zadań:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej.
Działania:
1) Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnień
od narkomanii i ich rodzin:
a)

Motywowanie

i

informowanie

o

możliwościach

leczenia

osób

uzależnionych

i pomocy rodzinom.
b)

Poradnictwo, terapia w sytuacji kryzysu w rodzinie, poradnictwo rodzinne i wychowawcze
w związku z zagrożeniem narkotykami.

c)

Informowanie o dostępnych miejscach pomocy i terapii w przypadku uzależnienia
od narkotyków.

d)

Pomoc psychologiczna i prawna w sytuacji problemów z używaniem narkotyków.

e)

Prowadzenie Wczesnej Interwencji Profilaktycznej wobec młodzieży eksperymentującej
i zagrożonej.

f)

Prowadzenie poradnictwa dla młodzieży eksperymentującej z dopalaczami i marihuaną.

g)

Konsultacje i poradnictwo dla pedagogów nauczycieli i kuratorów w zakresie profilaktyki
narkomanii.

h)

Współpraca

z

Sądem,

Prokuraturą,

Policją,

Ośrodkiem

Pomocy

Społecznej,

Służbą Zdrowia i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
i)

Prowadzenie edukacji publicznej za pośrednictwem iławskich mediów.

j)

Wspieranie lecznictwa odwykowego poprzez: zakup literatury, umożliwienie korzystania z
sal ośrodka w celu realizacji programów dodatkowych, informowanie o dostępnych
miejscach pomocy i kompetencjach poszczególnych służb i instytucji, w których można
uzyskać pomoc.
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Zadanie 2
Prowadzenie działań profilaktyczno-wychowawczych w OPPUiPR: działania informacyjne
i edukacyjne w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii realizacja zadań:
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
Działania:
1) Prowadzenie zajęć warsztatowych skierowanych do dzieci i młodzieży z iławskich szkół:
Szkoły podstawowe:
a) Warsztaty integracyjne – skierowane dla odbiorców z różnych grup wiekowych.
b) Wierzę w siebie - zajęcia dotyczące wzmacniania poczucia własnej wartości, określenia
swoich zalet i wad, pozytywnego wykorzystania ich w życiu.
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:
a)

Konflikt - dostarczenie wiedzy na temat przyczyn powstawania konfliktów, poznanie
typowych stylów reakcji na konflikt, dostarczenie wiedzy na temat, jak nie wchodzić w
konflikt, poznanie sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

b)

Dopalacze - dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem

c)

Uzależnienia - poznanie mechanizmów uzależnienia, konfrontowanie młodzieży z ich
wyobrażeniami, mitami na temat uzależnienia, dostarczenie informacji gdzie szukać
pomocy.

d)

Kryzys tożsamości a uzależnienia – dostarczenie wiedzy na temat jak niepowodzenia w
kształtowaniu się samooceny i poczucia własnej wartości wpływają na podejmowanie
zachowań ryzykownych, w tym w szczególności uzależnień behawioralnych. Zwiększenie
wiedzy na temat znaczenia roli samooceny w profilaktyce zachowań ryzykownych,
rozwijanie kreatywności oraz podniesienie samooceny.

e) Budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich - odkrywanie własnej tożsamości,
indywidualności, uczenie się sprawnej komunikacji, konstruktywne sposoby rozładowania
napięć.
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f) Radzenie sobie z emocjami i stresem - rozwijanie umiejętności rozpoznawania
i nazywania przeżywanych przez siebie emocji, rozwijanie umiejętności konstruktywnego
radzenia sobie ze złością.
g) Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych - poznanie wiedzy na temat nawiązywania
nieagresywnych kontaktów interpersonalnych, negocjacje, mediacje w rozwiązaniu sytuacji
problemowej.
2) Wczesna interwencja profilaktyczna skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych – krótkie konsultacje pedagogiczne mające na celu uświadomienia
młodzieży i ich rodzin zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych, podejmowania
zachowań ryzykownych.
3) Prowadzenie Centrum Zajęć Pozaszkolnych w OPPUiPR:
a) Bieżące działania wychowawcze i edukacyjne Klubu Aktywności „Junior” (dzieci ze szkół
podstawowych).
b) Bieżące działania wychowawcze i edukacyjne Klubu Młodzieżowego (młodzież w wieku od
13-19 roku życia).
c) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych w Ośrodku.
d) Prowadzenie konsultacji i poradnictwa wychowawczego oraz interwencji w sytuacji
uzależnienia od narkotyków przez młodzież.
e) Prowadzenie dodatkowych zajęć profilaktyczno – wychowawczych skierowanych
dla uczniów szkół ponadpodstawowych (np. warsztaty, zajęcia klubowe stacjonarne,
zawody i turnieje sportowe, zajęcia tematyczne, zajęcia sportowe, zajęcia komputerowe).
4) Prowadzenie programów młodzieżowych oraz wolontariatu:
a) Prowadzenie dodatkowych zajęć profilaktyczno – wychowawczych skierowanych
dla wolontariuszy (np. warsztaty, uczestnictwo w akcjach charytatywnych, zbiórkach
społecznych i kampaniach).
b) „Pogotowie Edukacyjne” - pomoc edukacyjna dla młodzieży z iławskich szkół, prowadzona
przez wolontariuszy.
c) Udział w konkursach i programach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż, Sanepid
oraz inne organizacje.
d) Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta i samorządami szkolnymi.
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Zadanie 3
Prowadzenie działań profilaktyczno – wychowawczych w innych placówkach na terenie miasta
Iławy: działania informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i programów
opiekuńczo – wychowawczych. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.
realizacja zadań:
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Działania:
1)

Działania profilaktyczno wychowawcze w innych placówkach z terenu miasta Iławy:
a)

Prowadzenie

konsultacji

i

poradnictwa

psychologicznego

dla

nauczycieli

iławskich szkół, szkoleniowe Rady Pedagogiczne.
b)

Współpraca ze szkołami w zakresie realizacji działań profilaktycznych: Programy:
„Domowi Detektywi”, „Fantastyczne Możliwości”.

c)

Zajęcia z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych promujące zdrowy styl życia
i alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych.

d)

Warsztaty teatralne – cykl warsztatów i zajęć teatralnych z elementami profilaktyczno –
wychowawczymi,

e)

Współpraca ze szkołami w zakresie realizacji działań profilaktycznych i edukacji
rodziców.

f)

Współpraca szkoleniowa z Ośrodkami leczenia narkomanów / Monar, Karan, itp./

g)

Współpraca ze świetlicą środowiskową w Ośrodku Wsparcia przy MOPS w Iławie;

h)

Współpraca przy realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
z następującymi podmiotami: Sąd Rejonowy w Iławie, Komenda Powiatowa Policji
w Iławie,

Szkoły iławskie, Iławskie Centrum Kultury, Iławskie Centrum Sportu,

Turystyki i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, organizacje pozarządowe z terenu miasta Iławy, Starostwo
Powiatowe w Iławie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie, Oddział Leczenia
Uzależnień w Iławie, Poradnia Leczenia Uzależnień w Iławie, Fundacja „Dzieci Niczyje”
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w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko – Mazurskiego, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w
Iławie,

Laboratorium

Psychoedukacji

w

Warszawie,

Polskie

Towarzystwo

Psychologiczne, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie, Civitas Christiana w Iławie,
Kluby i grupy samopomocowe, Kościoły różnych wyznań, Sanepid oraz PCK – koło w
Iławie i inne, Placówki leczenia osób uzależnionych od narkotyków w Elblągu,
Warszawie, Piszu, Węgorzewie i inne.
Zadanie 4
Szkolenia konferencje i kampanie o charakterze profilaktycznym prowadzone na terenie miasta
Iławy.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.
realizacja zadań:
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Działania:
1. Konsultacje i szkolenia dla instytucji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów uzależnień od narkotyków.
2. Przeprowadzanie szkoleń dla przedstawicieli różnych grup zawodowych/ nauczyciele
i wychowawcy, kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci i inni/ w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania

problemów

uzależnień i

przemocy m.in. „Podstawy profesjonalnej

profilaktyki” i inne.
3. Kampanie informacyjne i profilaktyczno – edukacyjne
4. Dofinansowywanie do szkoleń i

kursów dla profesjonalistów działających w obszarze

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
5. Współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w pracy
profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

Opracowanie: mgr Krzysztof Panfil - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
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PROJEKT BUDŻETU NA 2017 r. - OPPUiPR
PROFILAKTYKA - NARKOTYKI

§ 4110

1 000

Składki ubezpi.społeczne

1 000

§ 4120
składki - fundusz pracy
§ 4170
wynagrodzenia: psycholog, terapeuta,
inne opiekun

23 240

12 360

500

500

100

100

5 760

5 760

0

10 000

Posiedzenia MKRPA

obsługa MKRPA

Udział w szkoleniach

Dofinansowanie działań profilaktycznych
w innych placówkach

2 400

punktu, klubu, świetlicy

MKRPA

Szkolenia organizowane przez
OPPUiPR

UTRZYMANIE
OŚRODKA

Dofinansowa do szkoleń

SZKOLENIA/ KONFERENCJE /
KAMPANIE

Kampanie / Konferencje / Konkursy

KOLONIE

Kolonie profilaktycznych w Ośrodku oraz
w "Mopsiku" - dofinansowanie

DZIAŁANIA
PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZE W
OŚRODKU

Dofinansowanie zadań profilaktycznych
w Mopsiku

ZADANIE VII

Programy młodzieżowe, wolontariat,
Dofinansowanie zajęć i warsztatów
profilaktycznych

ZADANIE VI

Centrum Zajęć Pozaszkolnych - Junior/
Klub Młodzieżowy

Działania grupowe

ZADANIE V

0

0

0

0

200
200
16 520
13 520

wynagrodzenie instruktora

3 000

§ 4210

2 480

zakup ulotek, książek
§ 4300
wynagrodzenia: psycholog, terapeuta,
inne
Promocja (druk,ulotki)
usługi hotelarskie i gastron.

ZADANIE IV

DZIAŁANIA
PROFILAKTYCZNOWYCHOWAWCZE
W INNYCH
PLACÓWKACH

Zakupy, szkolenia i delegacje

50 000

ZADANIE III

Kontrole, obserwacje, badania wywiady
inne zlecenia

85153

Punkt Konsultacyjny

Potrzeby 2017

POMOC
PSYCHOLOGICZNA,
TERAPIA,
PORADNICTWO

ZADANIE II

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży

ZADANIE I

2 000
3 000

2 480
29 800

2 480

19 800

14 400

2 400

3 000

4 000

4 000

6 000

50 000
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2 000
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0

0
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0
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0
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0

0

0

0
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Uzasadnienie
Obowiązek opracowywania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na poszczególne
lata wynika z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), natomiast obowiązek opracowywania Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na poszczególne lata wynika z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz.
224 z późn. zm.).
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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