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I. Wprowadzenie.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2021 dla Miasta Jasła, zwany dalej Programem określa
działania w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych
wynikających z nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych.
Jeden wspólny program łączący profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych
wraz z przeciwdziałaniem narkomanii odpowiada współczesnym tendencjom dotyczącym,
zarówno sięgania po różne środki psychoaktywne, jak i metodom ich rozwiązywania.
Coraz częściej obserwuje się, że osoby spożywające alkohol zażywają zamiennie również inne
środki psychoaktywne lub łączą je z alkoholem. Przez to współczesna profilaktyka, ale także
leczenie osób uzależnionych, coraz mniej rozdzielają problematykę alkoholową i narkotykową.
Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych
i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne
i osobowe.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii jest elementem „Strategii rozwiązywania problemów społecznych
dla miasta Jasła na lata 2019-2024. Program opracowano zgodnie z Narodowym Programem
Zdrowia na lata 2016 – 2020, przy uwzględnieniu wskazówek wynikających z Rekomendacji
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
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II. Podstawy prawne Programu.
Obowiązek uchwalenia niniejszego Programu wynika z art. 41 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.
2277 z późn. zm.) oraz z art. 10 ust. 2-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U z 2019 r. poz. 852 z późn.zm.).
W realizacji zadań zawartych w Programie zastosowanie mają następujące akty prawne:
1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r.
poz. 852 z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).
4) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869
z późn. zm.).
6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm.).
7) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295
z późn.zm.).
8) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 685).
9) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r.
poz. 218).
10) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365
z późn.zm.).
11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492).
12) Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.
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III.

Rynek napojów alkoholowych w mieście.

Alkohol jest substancją psychoaktywną powodującą uzależnienie. Jest również przyczyną różnego
rodzaju chorób, m.in. zaburzeń psychicznych, nowotworów, chorób układu sercowonaczyniowego, chorób układu kostnego i mięśniowego, układu pokarmowego, urazów, szkód
prenatalnych. Oprócz problemów zdrowotnych alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia problemów
społecznych: problemów rodzinnych, wypadków, przestępczości, agresji i przemocy.
Na wysoki poziom wskaźników spożywania alkoholu przez młodych ludzi ma wpływ wiele
czynników, ale jednym z ważniejszych, na który mamy możliwość oddziaływania na gruncie
lokalnym, jest dostępność napojów alkoholowych dla młodych ludzi. Jak pokazały badania
ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Drugs) z 2015 roku, większość
badanych młodych ludzi twierdzi, że nie ma trudności z dostępem do napojów alkoholowych,
nawet tych wysokoprocentowych, mimo że sprzedawanie i podawanie alkoholu osobom
niepełnoletnim jest przestępstwem. Dlatego w Miejskim Programie nie pominięto działań
wpływających na dostępność alkoholu dla osób niepełnoletnich. Chodzi tu zarówno
o ograniczanie liczby zezwoleń wydawanych na sprzedaż napojów alkoholowych, wyznaczanie
obszarów lub godzin, gdzie taka sprzedaż nie może mieć miejsca, poprzez tworzenie zasad
usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, jak również
kontrole tych punktów. Ważną kwestią jest również współpraca z policją w ramach dochodzenia,
gdy nietrzeźwi nieletni są zatrzymywani oraz ukarania przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż
napojów alkoholowych, jeżeli na terenie jego punktu sprzedano alkohol osobie poniżej 18. roku
życia. Poza działaniami kontrolnymi, również istotne są działania edukacyjne. Bardzo dobrym
pomysłem są wszelkiego rodzaju kampanie pozytywne (np. materiały z hasłem „w tym sklepie nie
sprzedajemy alkoholu nieletnim”), bowiem nie tylko wpływają one zniechęcająco na młodych
ludzi, ale budują również większą świadomość dorosłych, którzy częściej mogą zwracać uwagę
w sytuacjach, gdy są świadkami takiej sprzedaży. Ponadto prawidłowość korzystania
z zezwoleń sprawdzana jest poprzez kontrole punktów sprzedaży prowadzone przez
upoważnionych członków MKRPA. Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie zasad i warunków
korzystania z zezwoleń określonych w ustawie „o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi”, w tym przestrzeganie zakazu sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, sprzedaży na
kredyt i pod zastaw oraz przestrzeganie zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych.
Prowadzone są także działania prewencyjno-edukacyjne wśród właścicieli sklepów
i sprzedawców, m.in. wyjaśnianie przepisów czy uświadamianie skutków sprzedaży alkoholu
nieletnim. Działania prowadzone są wspólnie ze Strażą Miejską i z funkcjonariuszami Komendy
Powiatowej Policji w Jaśle. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle
podejmuje również szereg działań informacyjnych i edukacyjno-prewencyjnych we współpracy
z ww. podmiotami m.in..: Alkohol ograniczona dostępność, Przeciw Pijanym Kierowcom,
Dopalacze – Powiedz Stop, Postaw na Rodzinę, jako profilaktyka uniwersalna.
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Tabela 1. Wybrane dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w mieście w latach
2018 - 2020.
Stan na koniec roku:
2018 r.
2019 r. 20201 r.
Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów
alkoholowych
w tym:
przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sklepy)
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(lokale gastronomiczne)
Ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

370

370

370

220

220

220

150

150

150

115

119

117

poza miejscem sprzedaży (sklepy)
w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)
Ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia
w tym:
poza miejscem sprzedaży (sklepy)
w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)
Liczba wydanych decyzji podjętych w sprawie cofnięcia
i wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w tym:
w sprawie cofnięcia zezwolenia
w sprawie wygaśnięcia zezwolenia

74
41
171

73
46
180

73
44
178

126
45
19

130
50
27

133
45
26

0
19

3
24

2
24

w tym

Źródło danych: Urząd Miasta w Jaśle

IV.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle (MKRPA) zajmuje się
w szczególności inicjowaniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
uzależnień oraz integracją społeczną osób uzależnionych, a także podejmowaniem czynności
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Dane szczegółowe na temat jej działalności przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2. Działalność MKRPA w latach 2018 – 2020.
2018 r.

2019 r.

20202 r.

53

68

37

Liczba spraw rozpatrzonych przez MKRPA

53

68

35

Liczba spraw zakończonych podjęciem przez osobę
decyzji o dobrowolnym poddaniu się leczeniu

31

45

16

Stan na koniec roku:
Liczba otrzymanych przez MKRPA wniosków
o objęcie leczeniem odwykowym osób
nadużywających alkoholu

1
2

Dane na dzień 31.08.2020 r.
Dane na dzień 31.08.2020 r.
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2018 r.

2019 r.

20202 r.

Liczba osób skierowanych przez MKRPA na badanie
przez biegłych sądowych w celu wydania opinii

42

63

24

Liczba opinii biegłych sądowych stwierdzających
u zgłoszonej osoby uzależnienie od alkoholu

34

35

9

Liczba opinii biegłych sądowych niestwierdzających
u zgłoszonej osoby uzależnienia od alkoholu

6

3

3

42

52

28

7

3

0

133

111

56

8

8

1

22

22

4

Stan na koniec roku:
odwykowemu
(po
rozmowach
przeprowadzonych przez MKRPA)

motywujących

Liczba wniosków skierowanych przez MKRPA do
sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego
Liczba spraw zawieszonych
Liczba wydanych postanowień o lokalizacji punktu
sprzedaży zgodnie z uchwałami RMJ
Liczba kontroli punktów sprzedaży
alkoholowych
w
świetle
ustawy
przedsiębiorców.

napojów
Prawo

Liczba działań prewencyjno – edukacyjnych wśród
przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.

Źródło danych: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle.

Jak wynika z przytoczonych danych w porównaniu do 2019 r. nastąpił spadek wniosków
o objęcie leczeniem odwykowym osób pijących problemowo lub nadużywających alkoholu, jest
to również związane z wprowadzonym stanem epidemii od marca br. Jednakże w rodzinach nadal
występuje problem uzależnienia od alkoholu, co potwierdzają dane statystyczne.
Przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Punkt Konsultacyjny
dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy
domowej, który motywuje zarówno osoby uzależnione, jak i członków ich rodzin do podjęcia
psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kieruje do leczenia specjalistycznego oraz do
skorzystania z pomocy grup samopomocowych; motywuje osoby pijące ryzykownie i szkodliwie,
ale nieuzależnione, do zmiany szkodliwego wzoru picia; udziela wsparcia osobom po
zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące), rozpoznaje zjawisko
przemocy domowej, udziela stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania
pomocy i powstrzymania przemocy; inicjuje interwencję w przypadku diagnozy przemocy
domowej; gromadzi aktualne informacje na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji
poszczególnych służb i instytucji z terenu miasta, które powinny być włączone w systemową
pomoc dla rodziny. Punkty Konsultacyjny dostępny jest dla klientów w godzinach
popołudniowych, a warunki lokalowe gwarantują osobom zgłaszającym się do Punktu dyskrecję
i komfort psychiczny.
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V. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna.
Pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną osobom uzależnionym od alkoholu w mieście świadczą:
1) Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle ul. Szopena 38.
2) Ośrodek Psychoterapii w Jaśle ul. Floriańska 18.
Co roku z budżetu miasta Ośrodek Psychoterapii w Jaśle otrzymuje środki finansowe na
udzielanie mieszkańcom Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii
uzależnienia od środków psychoaktywnych innych niż alkohol poza kontraktem z Narodowym
Funduszem Zdrowia, są to: psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych, psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych grupa tożsamości i grupa destrukcji oraz porady diagnostyczne dla osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych.
Dane szczegółowe na temat liczby osób z terenu miasta Jasła objętych wsparciem przez ww.
placówki przedstawia tabela poniżej.
Tabela 3. Liczba osób uzależnionych objętych leczeniem oraz liczba sprawców przemocy,
będąca pod wpływem alkoholu.
Stan na koniec roku:
2018 r.
2019 r.
20203 r.
Liczba osób uzależnionych objętych
w Poradni Leczenia Uzależnień w Jaśle

leczeniem

138

103

61

Liczba osób uzależnionych
w Ośrodku Psychoterapii.

leczeniem

104

136

52

80%
spośród ww.

80%
spośród ww.

80%
spośród
ww.

objętych

Liczba osób stosujących przemoc będących pod
wpływem alkoholu

Źródło danych: Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle i Ośrodek Psychoterapii w Jaśle.

Tabela 4. Działalność placówek leczenia uzależnień w latach 2018 – 2020.
Stan na koniec roku:
2018 r.

2019 r.

20204 r.

138

103

61

wiek 0 - 18

0

0

0

wiek 19 - 29

21

15

7

wiek 30 - 64

112

84

52

5

4

2

brak
danych

brak
danych

brak
danych

Poradnia Leczenia Uzależnień
Liczba osób leczonych w Poradni
w tym:

wiek 65+
Liczba udzielonych porad

3
4

Dane na dzień 31.08.2020 r.
Dane na dzień 31.08.2020 r.

8

2018 r.

2019 r.

20204 r.

Liczba pacjentów w podstawowym programie terapeutycznym

80

48

30

Liczba osób dorosłych leczonych w pogłębionym programie
terapii

24

88

22

Liczba dzieci i młodzieży leczonych w ramach Poradni Terapii
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

27

38

0

Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem w ramach
Środowiskowego
Ośrodka
Pomocy
Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

0

0

42

Stan na koniec roku:
Ośrodek Psychoterapii

Źródło danych: Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle i Ośrodek Psychoterapii w Jaśle.

Liczba osób uzależnionych od środków psychoaktywnych innych niż alkohol
Stan na koniec roku:
2018 r.
2019 r.
Liczba
osób
objętych
w Ośrodku Psychoterapii.

terapią

uzależnień

28

59

20205 r.
34

W roku bieżącym zwiększyła się oferta pomocowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych
od alkoholu oraz dzieci i młodzieży. W ramach Ośrodka Psychoterapii funkcjonuje:
- Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od alkoholu, w ramach, którego realizowany jest
podstawowy program terapii trwających 7 tygodni. Program terapeutyczny dla osób
uzależnionych zawiera moduły edukacyjno-terapeutyczne programu korekcyjno-edukacyjnego dla
sprawców przemocy, Treningu Zastępowania Agresji, warsztatów skutecznej komunikacji,
warsztatów radzenia sobie z emocjami.
- Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, która oferuje pomoc do osób
uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie, ryzykownie a także osób, których bliscy
nadużywają alkoholu, tj. osób współuzależnionych, DDA.
- Środowiskowy Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży
do 21 roku życia, w ramach którego świadczone są: porady diagnostyczne, psychologiczne,
porady terapeuty środowiskowego, psychoterapia indywidulna i grupowa, interwencje kryzysowe,
psychoterapia rodzinna, wizyty i porady domowe, mediacje rodzinne, porady prawne, porady
pracownika socjalnego.
Osoby uzależnione od alkoholu, po zaprzestaniu picia i zakończeniu terapii odwykowej, mogą
otrzymać wsparcie w funkcjonujących na terenie miasta stowarzyszeń i klubach abstynenckich,
które podejmują działania informacyjne (prelekcje, pogadanki itp.) i profilaktyczne (spotkania
grup wsparcia, zajęcia edukacyjne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, konsultacje
indywidulane, poradnictwo). Do podmiotów tych należą:
1) Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka”
2) Grupa „Promyk” i Grupa „Pasja”
3) Grupa Al. Anon
4) Grupa Al Ateen

5

Dane na dzień 31.08.2020 r.
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VI.

Pomoc społeczna.

Szeroko rozumianą pomoc społeczną dla osób dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem udziela
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Osobom i rodzinom zagrożonym i dotkniętym alkoholizmem Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej (MOPS) świadczy, w oparciu o kontrakt socjalny, pracę socjalną, a w razie potrzeby
przyznaje świadczenie w postaci zasiłku. Osoby zmagające się z tym problemem kierowane są do
MKRPA w Jaśle. Pracownicy socjalni współpracują również z placówkami leczenia uzależnień,
poradnią zdrowia psychicznego, sądem, kuratorami sądowymi, Komendą Powiatową Policji
i Strażą Miejską w Jaśle, a także z placówkami oświatowymi i placówkami wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży.
Ilość świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych ogółem (bez względu
na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania rodzinom) w 2019 r.:
1)
2)

3)
4)

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej – 1203 osób
Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPS objętych tą pomocą z powodu
uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodzin – 29
osób.
Liczba mieszkańców miasta Jasła pow. 18 r.ż. – 29077 osób.
Liczba wszystkich mieszkańców to 34474 osób.

Do powodów przyznania pomocy społecznej należały przede wszystkim przesłanki jak:
Ubóstwo
– 1007 rodzin.
Bezrobocie
– 564 rodzin.
Niepełnosprawność – 522 rodzin.
Długotrwała lub ciężka choroba - 471 rodzin
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
– 196 rodzin.
6) Przemoc w rodzinie – 1 rodzin.
7) Alkoholizm
– 17 rodzin.
1)
2)
3)
4)
5)

Tabela 5. Poniższa tabela zawiera dane szczegółowe na temat liczby objętych wsparciem
rodzin przez MOPS w latach 2018 – 2020.
Stan na koniec roku.
2018 r.
2019 r.
20206 r.
Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, objętych tą
pomocą z powodu uzależnienia lud nadużywania
alkoholu przez co najmniej jednego z członków
rodziny

6

1 257

1 203

1 446

62

29

27

Dane na dzień 31.08.2020 r.
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Stan na koniec roku.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na
pomoc rodzinom z problemem alkoholowym

2018 r.

2019 r.

20206 r.

252 716,00 zł

228 799,80 zł

142 648,32 zł

Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na podstawie danych liczbowych zawartych w powyższych tabelach można zauważyć, iż do
najczęstszych powodów przyznawania świadczeń pomocy społecznej na przestrzeni lat jest
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

VII.

Działalność Zespołu
Przemocy w Rodzinie.

Interdyscyplinarnego

ds.

Przeciwdziałania

Zjawisko przemocy w nierozłączny sposób wiąże się z problemem alkoholowym występującym
w rodzinach. Według danych statystycznych Policji większość sprawców fizycznego lub
psychicznego znęcania się nad członkami rodziny działa pod wpływem alkoholu lub innych
środków psychoaktywnych. Na terenie Miasta działa tzw. zespół interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który zajmuje się diagnozowaniem problemu
przemocy w rodzinie, podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie. Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Jaśle zapewnia obsługę
organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, co łączy się z koordynacją działań
podejmowanych w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony przemocy
w rodzinie oraz podejmuje szereg działań w związku z realizacją programu.
W 2019 r. na terenie miasta powstał Ośrodek Wsparcia dla osób doznających przemocy
w rodzinie, prowadzony przez Stowarzyszenie „Twój Potencjał”, w ramach którego działa grupa
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, udzielane są konsultacje wychowawcze przez pedagoga
oraz poradnictwo prawne.
Ze statystyk Komendy Powiatowej Policji w Jaśle wynika, że spada liczba przeprowadzonych
interwencji Policji związanych z przemocą w rodzinie.
Tabela 6. Liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie na terenie Jasła
oraz wszczętych postępowań z art. 207 kk.
Wyszczególnienie
Liczba interwencji związanych z przemocą w rodzinie:
w tym liczba interwencji przy których wypełniono „Niebieską
Kartę”
w tym wszczęte postępowanie o znęcanie

2018
105

2019
108

20207
55

105

108

55

43

56

22

Źródło danych: opracowane na podstawie statystyk otrzymanych od Komendy Powiatowej Policji w Jaśle
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Dane na dzień 31.08.2020 r.
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W tabeli nr 7 przedstawiono dane dotyczące liczby osób, które stosowały przemoc w rodzinie,
w rozróżnieniu na płeć oraz liczbę dokonanych aktów przemocy przez osoby będące pod
wpływem alkoholu. Dane te wskazują, że istnieje korelacja stosowania przemocy przez osoby
będące pod wpływem alkoholu, gdyż stanowią one zdecydowaną większość wśród osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Tabela 7. Liczba osób, które stosowały przemoc w rodzinie, w rozróżnieniu na płeć.
Sprawcy przemocy
2018
2019
20208
Łącznie
105
108
55
z tego: pod wpływem alkoholu
54
50
15
Mężczyźni
51
50
15
Kobiety
3
0
0
Nieletni
0
0
0
Źródło danych: opracowane na podstawie statystyk otrzymanych od Komendy Powiatowej Policji w Jaśle

W poniższej tabeli zawarto dane dotyczące liczby osób doświadczających przemocy w rodzinie
w rozróżnieniu na ich płeć w oparciu o dane statystyczne Komendy Powiatowej Policji
w Jaśle.
Tabela 8. Liczba osób, doświadczających przemocy w rodzinie z terenu miasta Jasła
z podziałem na płeć.
Ofiary przemocy
2018
2019
20209
Łącznie
163
161
80
Kobiety
92
95
47
Mężczyźni
13
22
8
Dzieci
58
44
25
Źródło danych: opracowane na podstawie statystyk otrzymanych od Komendy Powiatowej Policji w Jaśle

Z powyższej analizy danych dotyczących przemocy domowej, łamania prawa i przypadków
dotyczących nadużywania alkoholu pomimo spadków odnotowanych zdarzeń problemy te nadal
są obecne w mieście. Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle wynika również,
że do najczęściej zgłaszanych przez osoby pokrzywdzone form przemocy należy: przemoc
psychiczna, przemoc fizyczna, przemoc ekonomiczna oraz zaniedbania i groźby karalne.

VIII. Działalność profilaktyczna.
Istotną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych odgrywa działalność profilaktyczna. W jej
ramach Urząd Miasta w Jaśle – Pełnomocnik we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz innymi podmiotami działającymi w tym obszarze (w tym
z organizacjami pozarządowymi) organizuje lub współorganizuje wiele przedsięwzięć
profilaktycznych kierowanych zarówno do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców
miasta. W związku na wprowadzony stan epidemii związany zagrożeniem zakażenia się
wirusem SARS-Co V-2, który ze względu na wysoki odsetek zachorowań na koronawirusa
COVID-19 w 2020 r. udało się zrealizować:

8
9

Dane na dzień 31.08.2020 r.
Dane na dzień 31.08.2020 r.
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1) zajęcia dla dzieci i młodzieży w 3 placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na
terenie miasta (uczęszcza 110 dzieci), których działalność ukierunkowana jest na rozwój
wychowanków, a w szczególności na prowadzenie profilaktyki uzależnień, prowadzenie
zajęć rozwojowych, poszerzanie zainteresowań i uzdolnień, promowanie zdrowia i rozwój
fizyczny, przez zajęcia sportowo-ruchowe i gry zespołowe.
2) programy profilaktyczne rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w placówkach oświatowych, m.in. Archipelag Skarbów,
Trening zachowań asertywnych.
3) program „Trener Osiedlowy” – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży
w okresie wakacyjnym połączony z profilaktyką uzależnień.
4) przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Postaw Na Rodzinę” i kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
propagujące zdrowy styl życia, trzeźwość oraz kampanię społeczną „Alkohol ograniczona
dostępność”.

WNIOSKI:
Na podstawie przeprowadzonej analizy danych zastanych w posiadanych zasobów, uwzględniając
priorytety działań określone w Narodowym Programie Zdrowia, szczególnie istotne prowadzenie
jest następujących działań:
1) Konieczne jest wspieranie profilaktyki dotyczącej substancji psychoaktywnych na każdym
poziomie nauczania wśród dzieci i młodzieży, dostosowanej indywidualnie do możliwości
uczniów poprzez wdrażanie i realizowanie rekomendowanych programów
profilaktycznych.
2) Wspieranie warsztatów/porad w zakresie rozwoju osobistego kształtujące kompetencje
społeczne rodziców, a także uczniów oraz osób z rodzin z problemem uzależnienia.
3) Podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.
4) Należy kontynuować działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym poprzez wyeliminowanie uczestników będących pod wpływem alkoholu –
działania na rzecz nietrzeźwych kierowców.
5) Wspieranie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od
środków psychoaktywnych (innych niż alkohol) na terenie miasta poprzez finansowanie
dodatkowych usług zdrowotnych nierefundowanych przez NFZ.
6) Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie szkodliwości używania substancji
psychoaktywnych skierowanych do dorosłych mieszkańców miasta Jasła, zwłaszcza
kobiet w ciąży.
7) Należy w dalszym ciągu podnosić świadomość mieszkańców poprzez podejmowanie
wspólnych działań, otwarcie społeczności na problemy swojego otoczenia, dzięki
wspólnym przedsięwzięciom i wydarzeniom zarówno społecznym, jak i sportowym,
rozrywkowym i kulturalnym.
8) Zasadne jest finansowanie warsztatów, zajęć profilaktycznych dotyczących kompetencji
społecznych, umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami dla dzieci
i młodzieży oraz rodziców.
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IX. Cele główne Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Rozwiązywanie problemów uzależnień jest jednym z ważnych obszarów działania
administracji lokalnej. Polski model rozwiązywania tych problemów zakłada, iż większość
kompetencji i środków finansowych zlokalizowana jest na poziomie samorządów gmin.
Główne kierunki działań strategicznych samorządów w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień zostały wyznaczone przez ustawę z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Celem głównym Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji
społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego,
wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz
podejmowania zachowani ryzykownych przez dzieci i młodzież.

Niniejszy Program uwzględnia i realizuje powyższe cele w następujących obszarach:
- profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanej na całe populacje; to działania profilaktyczne
adresowane do całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka
występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych lub uzależnień
behawioralnych.
- profilaktyki selektywnej ukierunkowanej na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka; to działania
profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną,
rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego
ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych (…).
- profilaktyki wskazującej ukierunkowanej na jednostki (lub grupy) wysokiego ryzyka, które
ujawniają pierwsze symptomy związane z używaniem alkoholu, środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych (…). Przykładem profilaktyki wskazującej
są interwencje podejmowane wobec uczniów upijających się lub eksperymentujących
z narkotykami10.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492), rozdział VI załącznika: Wykaz zadań służących realizacji celu
operacyjnego 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
10
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X. Zadania szczegółowe na rok 2021 w zakresie działań profilaktycznych,
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
I CEL GŁÓWNY:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem.
CELE
SZCZEGÓŁOWE

ZADANIA
DO REALIZACJI

REALIZATORZY

WSKAŹNIKI

Zapewnienie
ciągłości
i zwiększenie
dostępności
bezpłatnej pomocy
terapeutycznej
dla osób
uzależnionych
od alkoholu
i substancji
psychoaktywnych,
redukcja szkód
wywołanych
spożyciem alkoholu i
innymi środkami
odurzającymi,
poprawa sytuacji
rodzin
z problemem
uzależnień

1.Zwiększanie dostępności
i podnoszenie jakości
specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych w
zakresie leczenia
uzależnienia od alkoholu
lub innych substancji
psychoaktywnych oraz dla
członków ich rodzin.

Podmioty
wykonujące
działalność leczniczą
w zakresie lecznictwa
odwykowego.

1. Liczba placówek
objętych
dofinansowaniem.

2. Organizacja
i dofinansowanie
superwizji klinicznej dla
pracowników podmiotów
lecznictwa odwykowego.

Pełnomocnik

1. Liczba godzin
superwizji.

2. Rodzaje programów
terapeutycznych.

2. Liczba osób
biorących udział
w superwizji.

3. Prowadzenie Punktu
MKRPA
Konsultacyjnym dla osób
z problemem alkoholowym
i członków ich rodzin oraz
osób doznających przemocy
domowej.

Liczba osób
korzystających
z Punktu
Konsultacyjnego.

II CEL GŁÓWNY:
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
CELE
SZCZEGÓŁOWE

ZADANIA
DO REALIZACJI

REALIZATORZY

Udzielanie pomocy
rodzinom
z problemem
alkoholowym
i narkomanii,
ze szczególnym

1. Finansowanie grupy
wsparcia dla osób
współuzależnionych
w Centrum Profilaktyki,
Terapii i Wsparcia Rodzin.

Pełnomocnik

WSKAŹNIKI
1. Liczba odbytych
spotkań.
2. Liczba osób
uczęszczających na
grupę.
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uwzględnieniem
potrzeb dziecka oraz
podnoszenie
skuteczności działań
w zakresie
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie

2. Udzielanie rodzinom
z problemem uzależnień
bezpłatnych konsultacji
prawnych w Centrum
Profilaktyki, Terapii
i Wsparcia Rodzin.

Pełnomocnik

Liczba udzielonych
porad.

3. Konsultacje w zakresie
rozwojowego wsparcia
w kryzysie emocjonalnym
osób z rodzin z problemem
uzależnienia.

Pełnomocnik

Liczba odbytych
konsultacji.

4. Podnoszenie
kompetencji
przedstawicieli instytucji
działających w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

Pełnomocnik

5. Upowszechnianie
informacji dotyczących
zjawiska przemocy
w rodzinie i możliwości
przeciwdziałania przemocy
w rodzinach,
w szczególności
z problemem
alkoholowym.

Pełnomocnik

Zespół
Interdyscyplinarny/
MOPS

Zespół
Interdyscyplinarny/
MOPS

6. Analiza skuteczności
Zespół
pomocy udzielanej osobom Interdyscyplinarny/
dotkniętym przemocą
MOPS
w rodzinie w ramach
prowadzonych procedur
„Niebieskie Karty”.

Liczba osób biorących
udział
w szkoleniach.

1. Liczba
przeprowadzonych
badań/diagnoz.
2. Liczba
wydanych/zakupionych
broszur, ulotek.

1. Liczba sporządzonych
formularzy „Niebieska
Karta – A”.
2. Liczba powołanych
grup roboczych.
3. Liczba rodzin objętych
procedurą „Niebieskie
Karty”.
4. Liczba spraw
zakończonych
w wyniku braku
zasadności
podejmowanych działań.
5. Liczba spraw
zakończonych
w wyniku ustania
przemocy w rodzinie.
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III CEL GŁÓWNY:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i problemów 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.
CELE
SZCZEGÓŁOWE

ZADANIA
DO REALIZACJI

REALIZATORZY

1. Realizacja działań
profilaktycznych
podejmowanych
wobec dzieci
i młodzieży, jako
alternatywne formy
spędzania czasu
wolnego

1. W ramach profilaktyki
uniwersalnej organizacja
działań i wydarzeń
profilaktycznych
(w tym: zajęć
rekreacyjnych,
sportowych) skierowanych
do ogółu mieszkańców,
jako formy
zagospodarowania czasu
wolnego, przeciwdziałania
zachowaniom
ryzykownym, promocji
zdrowego stylu życia
poprzez:
a) organizację programu
„Trener Osiedlowy”,
b) wdrażanie
uniwersalnych programów
profilaktycznych
rekomendowanych w
ramach Systemu
rekomendacji programów
profilaktycznych
i promocji zdrowia
psychicznego np.
Archipelag Skarbów,
Szkolna Interwencja
Profilaktyczna, Domowi
Detektywi, Spójrz Inaczej.
2. Finansowanie kolonii
dla dzieci i młodzieży
z rodzin grup ryzyka.

Pełnomocnik,
jednostki oświatowe
MOPS, kluby
sportowe działające
w formie
stowarzyszenia,
organizacje
pozarządowe

3. Zorganizowanie cyklu
szkoleń dla pracowników
placówek oświatowych
w zakresie pracy
profilaktycznej z dziećmi

Pełnomocnik,
jednostki oświatowe

WSKAŹNIKI
1. Liczba podmiotów
realizujących zadania.
2. Liczba osób
korzystających
z zajęć.
3. Liczba
zrealizowanych
programów
profilaktycznych.

Szkoły podstawowe

1. Liczba i rodzaj
zorganizowanych
szkoleń.
2. Liczba uczestników
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i z młodzieżą oraz
rodzicami.

2. Inicjowanie,
organizowanie oraz
współuczestnictwo
w kampaniach
społecznych oraz
przedsięwzięciach
edukacyjnoinformacyjnych
w zakresie
problematyki
uzależnień, picia
ryzykownego
i szkodliwego,
w tym
przeciwdziałania
nietrzeźwości
kierowców

szkoleń.

4. Organizacja pikniku
profilaktycznego z okazji
Dnia Dziecka, zakup
nagród dla uczestników
zawodów
i konkursów związanych
z profilaktyką,
finansowanie wakacyjnych
teatrów profilaktycznych
oraz innych przedsięwzięć
związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych.

UM, JDK, MBP,
MDK, jednostki
oświatowe, Zarządy
Osiedli

Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć.

5. Finansowanie
maratonów
terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży.

Podmioty zewnętrzne
– NGO, placówki
lecznictwa
odwykowego

1. Liczba maratonów.

6. Organizacja
i finansowanie
specjalistycznych kursów
(w tym superwizji)
w zakresie pracy z dziećmi
z rodzin z problemem
alkoholowym.

Pełnomocnik

Liczba odbytych
kursów i uczestników.

1.Udział
w ogólnopolskich oraz
lokalnych kampaniach
profilaktycznych
i akcjach informacyjnoedukacyjnych,
skierowanych do różnych
grup odbiorców, m.in.
kampania „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, „Postaw
Na Rodzinę”, „Przeciw
Pijanym Kierowcom”.
2. Indywidualne działania
edukacyjne dla osób
kierujących pojazdami
pod wpływem alkoholu.
3. Działania edukacyjne
w ramach FAS –
Alkoholowy Zespół
Płodowy dla

Pełnomocnik,
MKRPA, szkoły
podstawowe

1. Liczba i rodzaj
kampanii społecznych.

Pełnomocnik

2. Liczba uczestników.

2. Liczba bezpośrednich
i pośrednich odbiorców
działań.

3. Liczba
zorganizowanych
szkoleń, konferencji,
itp.
4. Liczba
zorganizowanych
konferencji, spotkań.

Pełnomocnik,
instytucje kultury
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mieszkańców
miasta/rodziców JUD
/instytucji działających na
rzecz rodziny.
4. Wykonanie i zakup
ulotek, broszur, plakatów
w zakresie wiedzy o
szkodliwości alkoholu i
innych substancji
uzależniających oraz
innych materiałów
informacyjnych,
edukacyjnych
i promocyjnych (prasa,
książki).

Pełnomocnik,
MKRPA, instytucje
współpracujące
w zakresie
rozwiązywania
problemów
uzależnień

5. Organizacja
i finansowanie szkoleń,
konferencji, warsztatów
skierowanych do osób
zajmujących się
problematyką
rozwiązywania problemów
uzależnień.
6. Organizacja
i finansowanie działań
edukacyjnych
skierowanych do
sprzedawców napojów
alkoholowych, kierowców.
7. Współpraca z lokalnymi
i regionalnymi mediami.
8. Diagnozowanie i stałe
monitorowanie problemów
uzależnień oraz badanie
efektywności lokalnych
działań podejmowanych
w ramach Miejskiego
Programu.
IV CEL GŁÓWNY:
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii.
CELE
SZCZEGÓŁOWE

ZADANIA
DO REALIZACJI

REALIZATORZY

WSKAŹNIKI
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1. Wspomaganie
działalności
organizacji
pozarządowych
w obszarze
profilaktyki
i rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych
i narkomanii

1. Otwarte konkursy ofert
w zakresie
przeciwdziałania
uzależnieniom i
patologiom społecznym
(finansowanie zadań
realizowanych przez
placówki wsparcia
dziennego).

Organizacje
pozarządowe - NGO
Pełnomocnik

Liczba podmiotów
realizujących zadania.

MOPS

Liczba osób objętych
wsparciem z rodzin
z problemem
alkoholowym.

2. Realizacja zadań
z zakresu zdrowia
publicznego w trybie
otwartego konkursu ofert.
3. Organizowanie
konferencji i warsztatów,
zwiększających
kompetencje osób
pracujących w obszarze
profilaktyki
i terapii oraz prowadzenie
szkoleń (superwizji)
adresowanych do
wybranych grup
odbiorców, mających na
celu minimalizowanie
szkód społecznych
wynikających
z używania substancji
psychoaktywnych.

2. Wspieranie
działalności Klubu
Integracji
Społecznej

Finansowanie uczestnictwa
osób uzależnionych
i współuzależnionych od
alkoholu w zajęciach
integracji społecznej
i zawodowej, które
odbywają się w Klubie
Integracji Społecznej.

3. Wspieranie
działalności
Ośrodka Wsparcia

Finansowanie
Organizacje
specjalistycznej pomocy
pozarządowe - NGO
(m.in. prawnej,
psychologicznej,
psychoterapeutycznej)
osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie
z terenu miasta.

Pełnomocnik

Liczba osób objętych
wsparciem i opieką
z terenu miasta Jasła.
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V CEL GŁÓWNY:
Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
CELE
SZCZEGÓŁOWE

ZADANIA
DO REALIZACJI

REALIZATORZY

WSKAŹNIKI

1. Kontrole
przestrzegania
zasad obrotu
napojami
alkoholowymi

1. Podejmowanie działań
kontrolnych przez
członków Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w stosunku do podmiotów
handlujących napojami
alkoholowymi pod kątem
przestrzegania przepisów
ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

MKRPA – zespół do
spraw zasad obrotu
napojami
alkoholowymi, SM,
KPP

1. Liczba
przeprowadzonych
kontroli.
2. Liczba wydanych
postanowień.

2. Weryfikacja oraz
wydawanie postanowień
o zgodności punktów
sprzedaży z warunkami
określonymi w uchwałach
Rady Miejskiej Jasła.
3. Prowadzenie
cyklicznych akcji
o charakterze
informacyjnym
i edukacyjnoprewencyjnym
z funkcjonariuszami Policji
i Straży Miejskiej.
2. Zapewnienie
działalności Miejskiej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Jaśle (MKRPA)

1. Pokrywanie kosztów
sądowych
w postępowaniach
o zobowiązanie do podjęcia
leczenia odwykowego.
2. Wydawanie opinii przez
biegłych sądowych
orzekających
w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu.

MKRPA,
Pełnomocnik –
w zakresie zlecania
realizacji zadań

1. Liczba wydanych
postanowień sądowych.
2. Liczba opinii
biegłych.
3. Liczba osób
podejmujących terapię
odwykową wskutek
działań MKRPA.
4. Liczba i rodzaj
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3. Współpraca z Sądem
Rejonowym
4. Podnoszenie
kwalifikacji członków
MKRPA. Dofinansowanie
kształcenia członków
MKRPA.

szkoleń podnoszących
kwalifikacje członków
MKRPA.
5. Ilość posiedzeń na
wokandzie.

5. Reprezentowanie
Komisji w sądzie
w sprawach inicjowanych
przez MKRPA.
6. Ponoszenie innych
niezbędnych kosztów
związanych
z funkcjonowaniem
MKRPA
i Centrum Profilaktyki,
Terapii i Wsparcia Rodzin”
(m.in. obsługa
administracyjna, media,
wyposażenie lokalu,
naprawy, zakup
niezbędnego sprzętu i
środków do dezynfekcji
i ochrony osobistej
w związku z COVID-19).
7. a) Udzielanie wsparcia
MKRPA – zespół
członkom rodzin
motywacyjno dotkniętych problemem
interwencyjny.
alkoholizmu
i przemocy kierowanym
lub zgłaszającym się
indywidualnie do MKRPA.

1. Liczba osób
zaproszonych na
rozmowę motywacyjną.
2. Liczba osób
deklarujących podjęcie
dobrowolnego leczenia.

b) motywowanie osób
nadużywających alkoholu
do podjęcia leczenia.

3. Ograniczanie
dostępu do
alkoholu

1. Ograniczanie sprzedaży MKRPA
alkoholu w pobliżu
Pełnomocnik
żłobków, klubów
dziecięcych, kościołów,
szpitali, basenów, szkół
i przedszkoli.
2. Optymalizacja gęstości
sieci punktów sprzedaży
alkoholu w Jaśle poprzez

Liczba zezwoleń dla
każdej kategorii
napojów alkoholowych
przeznaczonych do
spożycia poza miejscem
sprzedaży
i w miejscu sprzedaży.
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ustalenie liczby zezwoleń.
3.Cykliczne szkolenia dla
przedsiębiorców w
zakresie przestrzegania
przepisów ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

XI. Partnerzy i realizatorzy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Za koordynację i realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odpowiedzialny jest Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, zwany Pełnomocnikiem.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii realizowany jest we współpracy z innymi podmiotami, będącymi realizatorami lub
partnerami Programu:
1) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle, zwana MKRPA
składająca się z dwóch zespołów:
- zespół motywacyjno-interwencyjny;
- zespół do spraw zasad obrotu napojami alkoholowymi.
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, zwany MOPS.
3) Szkoły i przedszkola z terenu Jasła.
4) Straż Miejska w Jaśle.
5) Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, zwana KPP.
6) Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle, zwana PLU.
7) Ośrodek Psychoterapii w Jaśle.
8) Sąd Rejonowy w Jaśle.
9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
10) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle, zwany MOSiR.
11) Jasielski Dom Kultury w Jaśle, zwany JDK.
12) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, zwany MDK.
13) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
14) Inne podmioty, którym zlecane są zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Pełnomocnik Burmistrza, ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom współpracuje
ze wszystkimi podmiotami realizującymi Program oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań
i wydatkowaniem środków publicznych w ramach Programu.
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XII. Zasady finansowania Programu.
Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok prowadzona będzie w oparciu o środki własne Miasta
uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zapisami ww.
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zasady wynagradzania członków
Alkoholowych w Jaśle na rok 2021.

Miejskiej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

1) Ustala się miesięczne, stałe wynagrodzenie dla Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 900,00 zł. brutto.
2) Ustala się wynagrodzenie pozostałych członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w wysokości 100,00 zł za udział w posiedzeniu Komisji
i Zespołów. Członek Komisji może otrzymać wynagrodzenie maksymalnie za udział
w czterech posiedzeniach Komisji/Zespołu w ciągu miesiąca oraz wynagrodzenie za każde
nadzwyczajne posiedzenie Komisji/Zespołu. Podstawą do wynagrodzeń za udział
w posiedzeniach Komisji/Zespołu jest odnotowana w zeszycie protokołów obecność członków
potwierdzona własnoręcznym podpisem.
3) Ustala się wynagrodzenie członków zespołu motywacyjno-interwencyjnego MKRPA
za pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym oraz
członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej w wysokości 45,00 zł. brutto
za jedną godzinę. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia za pełnienie dyżurów jest wpis
w książce dyżurów.
4) Ustala się dla członków Zespołu do spraw zasad obrotu napojami alkoholowymi MKRPA
wynagrodzenie w wysokości 30,00 zł. brutto za jeden punkt sprzedaży (maksymalnie
10 punktów miesięcznie) za prowadzenie działań prewencyjno-edukacyjnych wobec
przedsiębiorcy posiadającego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podstawą
do wynagrodzeń za przeprowadzone działania prewencyjno-edukacyjne jest sporządzenie
sprawozdania z przeprowadzonych działań i odnotowana obecność członków Komisji
potwierdzona własnoręcznym podpisem.
5) Ustala się dla członków Zespołu do spraw zasad obrotu napojami alkoholowymi MKRPA
wynagrodzenie za kontrole przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 40,00 zł. brutto za jedną godzinę przeprowadzonych
działań kontrolnych. Podstawą do wynagrodzeń za przeprowadzone kontrole jest odnotowana
w protokole z kontroli obecność członków Komisji potwierdzona własnoręcznym podpisem.
6) Za prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów
edukacyjnych podczas kampanii społecznych wśród mieszkańców miasta lub przedsiębiorców
posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych członek Komisji otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł, za jedną godzinę pracy. Podstawą do wynagrodzeń
za przeprowadzone działania jest sporządzenie sprawozdania potwierdzonego własnoręcznym
podpisem.
7) Za uczestnictwo w postępowaniu sądowym związanym z orzeczeniem o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
Przewodniczący lub upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Komisji otrzymuje
za jedną sprawę wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł.
8) Za sporządzanie przez członka Komisji dokumentacji związanej wykonywaniem zadań
realizowanych przez Zespół motywacyjno-interwencyjny ustala się wynagrodzenie
w wysokości 300,00 zł miesięcznie.
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9) Podstawę do wypłaty wynagrodzeń dla członków Komisji stanowi sporządzone i podpisane przez
Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji zestawienie liczby posiedzeń
Komisji/Zespołów, liczbę kontroli, działań informacyjno-edukacyjnych, działań prewencyjnoedukacyjnych, liczbę pełnionych dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym, liczbę postępowań
sądowych, w których uczestniczył członek Komisji. Dokumentację tę Przewodniczący Komisji
przedkłada Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
10) Członkowi Komisji, w przypadku delegowania do udziału w szkoleniach, konferencjach, itp.
poza teren miasta przysługuje zwrot kosztów podróży. Podróże służbowe członkom Komisji
zlecać będzie Przewodniczący Komisji, zaś Przewodniczącemu Komisji Zastępca
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XIII. Monitoring.
1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii będzie monitorowany w oparciu o wskaźniki określone
w Programie za pomocą metod ilościowych.
2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r. przedstawia Radzie Miejskiej Jasła
Burmistrz Miasta Jasła w terminie do 31 marca 2022 r.
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