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MIEJSKI  PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2006 R.

Cel miejskiego programu:

	Analiza problemów alkoholowych oraz narkomanii, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz  ich usuwanie.

Diagnoza wystepowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz tworzenie systemu jej przeciwdziałania.
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychwawczej dotyczącej wszystkich mieszkańców miasta Hajnówka.


Zadania miejskiego programu:

I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

1.	Prowadzenie miejskiego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin przez specjalistę psychoterapeutę w dniach i czasie umożliwiającym dostęp mieszkańcom do swojej oferty.
2.	Kontynuacja sprawdzonych zajęć terapeutycznych i informacyjno – edukacyjnych w formie programów terapeutycznych, wykładów, prelekcji, treningów, rozmów motywacyjnych i warsztatów dla osób uzależnionych od środków zmieniających świadomość i ich rodzin.
3.	Szkolenie dla osób mogących pełnić rolę terapeutów  obejmujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego, pedagogów szkolnych, pracowników poradni i świetlicy socjoterapeutycznej. 
4.	Realizacja programów pomocy dla młodzieży używającej napojów alkoholowych w połączeniu z innymi środkami psychoaktywnymi.
5.	Wdrożenie NIEBIESKIEJ KARTY - procedury interwencji Miejskiej Komisji w sprawach przemocy domowej. Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy NIEBIESKA KARTA.
6. Kontynuacja współpracy z oddziałem psychiatryczno odwykowym w    zakresie konsultacji przypadków i motywowania pacjentów do podjęcia terapii odwykowej.


II.	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
     
	Utworzenie punktu konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
	 Koordynacja działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania zjawiska i informacji o możliwościach uzyskania pomocy.

3.	Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu miasta w oparciu o bazę i doświadczenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z patologicznych i dysfunkcyjnych (świetlica socjoterapeutyczna).
4.	Organizacja różnych form wypoczynku letniego w oparciu o programy profilaktyczno terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (kolonie , półkolonie- profilaktyka alternatywna).
5.	Pokrycie kosztów sporządzania opinii lekarskich o uzależnieniu od 
alkoholu osób wnioskowanych do leczenia odwykowego.                                                                     
	Rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących patologii społecznych i sposobu walki z nimi, szczególnie w środowisku szkolnym.

	Zorganizowanie kolonii letnich z elementem socjoterapii dla

     wyselekcjonowanej grupy dzieci z rodzin w których występuje problem
     alkoholowy, przemoc domowa oraz brak podstawowych warunków do
     prawidłowego funkcjonowania.






III.	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.
       
1.	Diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie miasta
Hajnówka: badania w środowisku szkolnym z uwzględnieniem nasilającego się problemu narkomanii, w środowisku objętym opieką społeczną oraz najbliższym otoczeniu dziecka.
2.	Realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży („ Zanim spróbujesz”, „ Drops”,   „ Korekta”,„ Noe” , „ II Elementarz i inne). Wykorzystanie standardów jakości szkolnych programów profilaktyki.
3.	Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla 
rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (współpraca z pedagogami szkolnymi we wszystkich placówkach na terenie miasta, wykorzystanie systemu „Pomarańczowej Linii”).
	Inicjowanie i wspieranie programów oraz przedsięwzięć opracowywanych i realizowanych przez młodzież.

Realizacja na terenie całego miasta V edycji Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”z udziałem hajnowskich szkół oraz jednostek organizacyjnych.
6.  Organizacja imprez kulturalno- rozrywkowych o zasięgu lokalnym promujących zdrowy tryb życia, mających na celu wzrost świadomości społecznej i wiedzy o zagrożeniach ( wykorzystanie materiałów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Trzeźwa 18-nastka”, Rodzinny Rajd Rowerowy, przystąpienie do sieci „Gmin Wiodących”, Bezpieczny Przedszkolak).                                                   
7.	Edukacja publiczna – prezentacja w mediach lokalnych wiedzy na temat 
     problemów związanych z używaniem alkoholu oraz działalnością ruchu abstynenckiego ze szczególnym uwzględnieniem sprzedawców napojów alkoholowych.
	Realizacja programów profilaktyki alternatywnej dla dzieci i młodzieży takich jak: zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne i inne organizowane w czasie wolnym od zajęć szkolnych.


	Prenumerata miesięczników „ Świat Problemów”, „ Niebieska linia” i  

   „Remedium” oraz  zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w celu
     udostępnienia dla szkół realizujących programy i kampanie w zakresie
     profilaktyki uzależnień.


IV.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

	Powierzenie wykonania zadań dla organizacji pozarządowej w statucie której znajdują się zapisy określające jej zaangażowanie w rozwiązywanie problemów alkoholowych w zakresie:

a) wspierania grup samopomocowych oraz sympatyków ruchu trzeźwościowego włącznie z promowaniem postaw abstynenckich,
b) działań podejmowanych przez Zarząd na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
c)   utrzymania lokalu zajmowanego przez Klub,
d)  wspierania osób uzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w tym prowadzenie szkoleń oraz zajęć edukacyjno-informacyjnych.
2.	Kontynuacja zatrudnienia gospodarza Klubu Abstynenta jako koordynatora bieżącej działalności Klubu.
3.	Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kształtowania pozytywnych wartości społecznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
4.	Współorganizacja i finansowanie szkoleń dla instytucji i innych  podmiotów, które w zakresie swoich zadań realizują politykę przeciwdziałania patologiom społecznym (podnoszenie kwalifikacji osób prowadzących programy terapeutyczne i realizujących pracę socjoterapeutyczną  przeciwdzałającą wykluczeniu społecznemu).
5.	Wspomaganie działalności służb i instytucji poprzez współpracę w zakresie przekazywania materiałów i informacji oraz promowania działań prowadzonych przez takie instytucje.


V.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

1. 	Współpraca z Urzędem Celnym oraz innymi instytucjami kontrolnymi  w zakresie kontroli punktów sprzedaży z uwzględnieniem prawidłowości składanych oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych.
	Współpraca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

z rewirem dzialnicowych Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.
	Podejmowanie działań interwencyjnych i kontrolnych mających na celu 

ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
        










