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UCHWAŁA NR XV/265/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, 
poz.  1591  z późn.zm.)  w związku  z art.  10  oraz  art.  75  pkt  2 ustawy  z dnia  29  lipca  2005r.  o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2005r. nr 179, poz. 1485 z późn.zm.) 

RADA MIASTA KATOWICE 

uchwala: 

§ 1. Przyjąć Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 
oraz zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do złożenia sprawozdania z jego realizacji w terminie do 28 lutego 
2013r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski



Załączniki binarne
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Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, zwany dalej Programem, jest elementem „Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych” oraz jest współrealizowany z Miejskim Programem Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.


Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu prowadzenie działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych zapobiegawczych, ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków narkotykowych oraz ma przyczyniać się do pomocy społecznej osobom uzależnionym, rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem                         i wykluczeniem społecznym oraz integrować ich ze środowiskiem lokalnym.




Cele i zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.


Cele Programu :


a) zapobieganie używaniu środków narkotykowych,


b) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z  używania środków narkotykowych.


Zadania Programu :     


1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych            i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:


a) wspomaganie grup terapeutycznych oraz grup wsparcia dla osób uzależnionych
i zagrożonych uzależnieniem, 


b) wspieranie działalności punktów informacyjno - konsultacyjnych z zakresu problemów narkotykowych.


2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez:


a) wspieranie organizacji pozarządowych realizujących taką pomoc,


b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach jego statutowej działalności.


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, poprzez:


a) prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci, klubów środowiskowych oraz grup profilaktycznych dla młodzieży oraz zlecanie ich prowadzenia organizacjom pozarządowym, 


b) realizację środowiskowych programów profilaktycznych, prowadzonych na terenie szkół, wg następujących założeń merytorycznych :


· realizacja w formie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem różnych form oddziaływań o charakterze sportowym, kulturalnym, zajęć wyrównawczych,              w połączeniu z oddziaływaniami o charakterze psychologiczno–pedagogicznym   i edukacyjno- informacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień, adresowanych            w pierwszej kolejności do dzieci zaniedbanych wychowawczo i mających na celu nawiązywanie współpracy z rodzicami, 


· realizacja przez współpracujące ze sobą instytucje ( np. szkoły, terenowe punkty pomocy społecznej, uczniowskie kluby sportowe, organizacje pozarządowe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne), 


· koordynacja merytoryczna przez osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły,
w której realizowany jest program; wskazane jest aby koordynator merytoryczny posiadał kwalifikacje dotyczące pracy psychoprofilaktycznej z dziećmi


c) prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych poprzez uczniowskie kluby sportowe                                          i uwzględniających następujące elementy:


· włączanie w zajęcia sportowe dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji 
np. materialnej, rodzinnej, wychowawczej,


· podejmowanie współpracy ze szkołami w realizacji zadań wynikających                       z programów wychowawczych i programów profilaktyki szkolnej,


d) prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców
w zakresie używania substancji psychoaktywnych, 


e) organizowanie dla różnych grup zawodowych konferencji lub szkoleń w zakresie skutków używania substancji psychoaktywnych.


4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii, poprzez:


a) współfinansowanie lub finansowanie zadań stanowiących realizację Programu, poprzez udzielanie dotacji lub zlecanie zadań na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych


b) wzmacnianie kompetencji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem, poprzez szkolenia wybranych grup zawodowych, w tym w szczególności pracowników socjalnych, rodzin zastępczych, pracowników Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka.


5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 




Zasady realizacji i finansowania Programu.


1. Zadania i realizatorzy programu


		Zadanie:


Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych                i osób zagrożonych uzależnieniem



		Działania podejmowane 


w ramach zadania


( wg punktów z Programu)

		Realizatorzy

		Partnerzy



		 1. a)

		Wydział Polityki Społecznej UM

		 organizacje pozarządowe



		 1. b)

		Wydział Polityki Społecznej UM

		 organizacje pozarządowe



		Zadanie:


Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej            i prawnej



		2. a)

		Wydział Polityki Społecznej UM

		 organizacje pozarządowe



		2. b)

		MOPS

		-



		Zadanie:


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



		3. a)

		Wydział Polityki Społecznej UM


 MOPS

		organizacje pozarządowe



		3. b)

		Szkoły

		Wydział Edukacji UM,


Wydział Polityki Społecznej UM,


organizacje pozarządowe, MOPS



		3. c)

		Wydział Sportu i Turystyki

		uczniowskie kluby sportowe



		3. d)

		Wydział Polityki Społecznej UM

		szkoły



		3. e)

		Wydział Polityki Społecznej UM,

		organizacje pozarządowe, Komenda Miejska Policji



		Zadanie:


Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii



		4. a)

		Wydział Polityki Społecznej UM,


Wydział Sportu i Turystyki UM

		organizacje pozarządowe



		4. b)

		Wydział Polityki Społecznej UM,

		organizacje pozarządowe, indywidualni wykonawcy



		4. c)

		Wydział Polityki Społecznej UM,


MOPS

		organizacje pozarządowe , Policja, szkoły, inne instytucje wg potrzeb



		Zadanie:


Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób                                  z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego



		

		MOPS

		Wydział Polityki Społecznej UM,


Wydział Edukacji UM, 


inne instytucje wg potrzeb







Struktura  finansowania Programu.


1. Źródłem finansowania zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody z opłat za korzystanie z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 


Środki zaplanowane w budżecie Miasta na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 wynoszą 2.107.337 zł 


Pozostałe  środki finansowe uzyskane z ww. opłat przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok i wynoszą 4.392.663 zł.


2. Dysponenci środków finansowych:


		D y s p o n e n c i   ś r o d k ó w

		     Środki finansowane 


w wysokości:



		Wydział Polityki Społecznej

		180 000,00 zł



		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		1 083 167,00 zł



		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych i szkoły samodzielne

		484 170,00 zł



		Wydział Sportu i Turystyki

		360 000,00 zł



		Suma

		2 107 337,00 zł





3.  Program zostanie podany do wiadomości publicznej i będzie podstawą do składania ofert na realizację zadań w nim zamieszczonych.


4. Koordynację realizacji Programu prowadzi Prezydent Miasta Katowice poprzez Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w ramach Wydziału Polityki Społecznej.
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