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Rozdział I
WSTĘP
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz
Innych Uzależnień na rok 2019 stanowi kontynuację działań realizowanych w latach
wcześniejszych i jest zgodny z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020. Program
określa lokalną strategię Gminy w zakresie:
 profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz minimalizacji
szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu, papierosów,
narkotyków, dopalaczy i innych substancji uzależniających,
 praktycznej realizacji w Toruniu zadań własnych gminy i priorytetów wynikających
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz
Innych Uzależnień na 2018r. wpisuje się w „Strategię rozwiązywania problemów społecznych
dla miasta Torunia na lata 2014-2020”.
Polityka gminy w obszarze profilaktyki społecznej łączącej się z obecnością zagrożeń
alkoholizmem i narkomanią oraz innymi destrukcyjnymi zachowaniami ryzykownymi głównie
wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ukierunkowana jest na budowanie zintegrowanego systemu
profilaktyki i rozwiązywania problemów generowanych przez w/w zagrożenia - poprzez m. in.:
1) podejmowanie/wspieranie systematycznych działań profilaktycznych (informacja,
edukacja, promocja zdrowego stylu życia) wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
2) wspieranie i zabezpieczenie specjalistycznej pomocy osobom zagrożonym
uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom, ochronę przed przemocą domową –
w szczególności z zapewnieniem profesjonalnych form pomocy dzieciom z rodzin
z problemem alkoholowym,
3) wspieranie działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych i reintegracyjnych realizowanych
na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych,
4) ograniczanie dostępności środków psychoaktywnych,
5) wspieranie sektora pozarządowego i wolontariatu, aktywnych instytucji i środowisk
lokalnych oraz współpracę z nimi w przedmiotowym obszarze,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrum integracji społecznej.
Program koresponduje z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 - podstawowym
dokumentem polityki zdrowia publicznego, wyznaczającym cele strategiczne i operacyjne oraz
najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia
mieszkańców, a także uwzględnia rekomendacje i priorytety dot. realizowania i finansowania
gminnych programów wskazane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Działania zawarte w Programie finansowane są przede wszystkim ze środków własnych gminy
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Koordynacja działań ujętych w Programie prowadzona jest przez Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Rozdział II
UŻYWANIE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH /ZACHOWANIA RYZYKOWNE
Podstawą do nakreślenia kierunków działań w niniejszym Programie są zarówno wyniki badań
ogólnopolskich realizowanych m.in. na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (ESPAD 2015)
oraz Krajowego Centrum ds. AIDS jak i tematyczne opracowania zamieszczane na stronach
w/w agencji - stanowiących najważniejsze źródła informacji o zachowaniach ryzykownych
młodych ludzi. Ważną rolę odgrywają również dane obrazujące sytuację w naszym mieście pozyskane od lokalnych podmiotów działających na rzecz ograniczania problemu uzależnień i
przemocy w rodzinie (m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia, organizacje pozarządowe, Policja, Straż Miejska) w oparciu
m.in. o sprawozdania merytoryczne za 2017r. z realizacji zadań wspieranych przez Gminę.
Dane zawarte w raportach z ostatnio realizowanych badań ogólnopolskich pokazują m. in., że:
 alkohol jest zdecydowanie najczęściej używaną substancją psychoaktywną przez polską
młodzież (najpopularniejszym napojem alkoholowym jest piwo),
 spora grupa nastolatków po raz pierwszy sięgnęła po alkohol w wieku 11-13 lat (wśród 11latków – 25% chłopców i 14% dziewcząt) ,
 wśród 17-latków tylko 5-8% nie próbowało alkoholu,
 częste picie alkoholu (głównie piwa) deklarowało ok. 50% 15-16 latków i ponad 80% 1718 latków,
 częste upijanie się deklarowało 12% 15-16 latków i ok. 20% 17-18 latków,
 nikotyna jest drugą co do stopnia rozpowszechnienia substancją psychoaktywną używaną
przez młodzież szkolną,
 ok. 52% 15-16 latków przynajmniej raz w życiu wypaliło papierosa,
 pierwsze eksperymenty z paleniem tytoniu stosunkowo często rozpoczynają się przed 13
rokiem życia,
 odsetek 15-latków palących papierosy codziennie sięga ok. 10% a palących regularnie
(co najmniej raz w tygodniu i częściej) – ok. 15%,
 trzecim najczęściej używanym przez młodzież rodzajem substancji psychoaktywnych są
przetwory konopii – marihuana lub haszysz. Szacuje się, że ok. 25% młodzieży 15-16
letniej i 43% młodzieży w wieku 17-18 lat próbowało przynajmniej raz w życiu tych
substancji a około 10-15% używa tych narkotyków stosunkowo często (przynajmniej raz
w miesiącu),
 młodzież szkolna w Polsce stosunkowo często sięga po leki psychotropowe (np. leki
nasenne , uspokajające) bez zalecenia lekarza; dotyczy to ok. 17% 15-16 latków i ok. 18%
17-18 latków przy czym wskaźniki używania tych leków są mniej więcej dwukrotnie
wyższe wśród dziewcząt,
 rosnącym problemem jest używanie przez młodzież do odurzania się ogólnodostępnych
środków przeciwbólowych (ok. 7% 15-16 latków),
 unikanie alkoholu i narkotyków odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania
się HIV; do zakażeń HIV dochodzi najczęściej wśród ludzi młodych pomiędzy 15 a 24
rokiem życia (ok.70% osób zakażonych nie jest świadomych swego zakażenia).
Ponadto, dużym wyzwaniem dla polityki i zdrowia publicznego są nowe substancje
psychoaktywne (NSP) nazywane w Polsce dopalaczami, do używania których przyznało się
ok. 10-12% osób w wieku 17-18 lat (przynajmniej raz w życiu) a ok. 3-4% młodzieży w tym
wieku często sięga po dopalacze. Aczkolwiek dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla

zdrowia i życia ich użytkowników to zdaniem specjalistów nie ma racjonalnych powodów, aby
traktować je jako wyjątkowe zagrożenie naszej młodzieży szkolnej („Używanie substancji
psychoaktywnych jako przejaw zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej” - K.Ostaszewski,
IPN Warszawa)
Ostatni raport z badań ankietowych - w ramach ESPAD 2015 - zrealizowanych
w Województwie Kujawsko Pomorskim pokazuje, że wyniki badań dot. zachowania się
młodzieży naszego województwa w omawianych obszarach nie odbiegają w znaczący sposób
od wyniku badań dla populacji ogólnopolskiej.
Zdaniem autorów raportu:
 profilaktyka powinna stanowić bezwzględny priorytet,
 wyzwanie dla działalności profilaktycznej stanowi wyrównywanie się
rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych wśród chłopców
i dziewcząt,
 ograniczanie sprzedaży napojów alkoholowych jest jednym ze sposobów ograniczania
spożycia alkoholu o potwierdzonej skuteczności,
 wskazana intensyfikacja działań kontrolnych w zakresie sprzedaży napojów
alkoholowych osobom niepełnoletnim,
 warto przemyśleć przekaz profilaktyczny, szczególnie o charakterze edukacyjnym pod
kątem przystawalności do doświadczeń, postaw i przekonań młodych ludzi
uwzględniający tendencję do względnie liberalnego podejścia przez młodzież do
przetworów konopii czy przekonania o mniejszym ryzyku szkód związanych z ich
używaniem niż w przypadku takich narkotyków jak heroina czy kokaina.
Przedstawione powyżej dane potwierdzają konieczność kontynuowania realizowanych do tej
pory kierunków działań profilaktycznych w naszej gminie. Działania skierowane do młodzieży
oraz ich rodziców i wychowawców należy weryfikować, poszukując rozwiązań dostosowanych
do aktualnych potrzeb i nowych wyzwań (m.in. edukacja związana z problematyką NSP).
Niezbędne jest także kontynuowanie systematycznych oddziaływań kontrolnych
w szczególności dot. sprzedaży i podawania używek nieletnim.
Rozdział III
CEL PROGRAMU
Podstawę do nakreślenia działań do realizacji w 2019 roku przez Gminę, w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii i innym uzależnieniom, stanowi Narodowy
Program Zdrowia, na lata 2016-2020, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r.
o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015r. poz.1916) w tym wyodrębniony cel operacyjny nr 2
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”.
Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2019 rok jest:
 kształtowanie właściwych postaw wobec picia alkoholu, używania narkotyków oraz
podejmowania innych zachowań ryzykownych szczególnie przez dzieci i młodzież,
 ograniczanie popytu i podaży środków psychoaktywnych,
 redukcja szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem środków
psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie innego rodzaju uzależnieniom,
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Osiąganiu w/wym służyć będzie realizacja zadań wyszczególnionych w Rozdziale IV oraz
w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego Programu.
Rozdział IV
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej poprzez m.in.:
1) organizowanie kampanii społecznych adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży
oraz rodziców nt. zagrożeń wynikających z picia alkoholu, palenia tytoniu, używania
środków odurzających i substancji psychotropowych w tym NSP (nowych substancji
psychoaktywnych – tzw. „dopalaczy”) jak również pozamedycznego stosowania
produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia;
2) realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży (m.in.
w placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych), w tym
programów w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego;
3) wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, służących
promocji zdrowego stylu życia;
4) kształcenie młodzieżowych liderów promocji zdrowia i wspieranie edukacji rówieśniczej;
5) wspieranie działań na rzecz doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą dot. wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających
i substancji psychotropowych oraz umiejętności i podejmowania interwencji
profilaktycznej;
6) wspieranie działań na rzecz rozwoju umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów;
7) wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców;
8) prowadzenie edukacji publicznej na rzecz mieszkańców (m.in.: akcje i kampanie
profilaktyczne, wydawnictwa informacyjne, edukacyjne, media ) połączonej z informacją
nt. dostępu do placówek pomocowych i placówek leczenia dla osób uzależnionych bądź
zagrożonych uzależnieniem od środków odurzających i substancji psychotropowych;
9) wspieranie działań zwiększających kompetencje członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lokalnych środowisk zaangażowanych
w profilaktykę zachowań ryzykownych;
10) wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach;
11) diagnozowanie i monitorowanie problemu uzależnień w społeczności lokalnej;
12) monitorowanie jakości i efektywności prowadzonych działań.
2. Prowadzenie działalności profilaktycznej i opiekuńczo – pomocowej na rzecz dzieci
i młodzieży z rodzin zagrożonych / dotkniętych problemem uzależnień oraz przemocy,
głównie poprzez:
1) wspieranie realizacji programów na rzecz dzieci i młodzieży z grupy szczególnego ryzyka
w tym zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych
i promocji zdrowia psychicznego;
2) edukacja oraz wspieranie działań profilaktycznych na rzecz dzieci z FASD oraz ich
opiekunów;
3) wspieranie działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
4) zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników świetlic;
5) rozwój działań socjoterapeutycznych;

6) wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu
profilaktycznego;
7) wspieranie działalności pomocowej, w tym punktów konsultacyjnych m.in. dla młodzieży
oraz poradnictwa rodzinnego.
3. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnień, pomocy
psychospołecznej i prawnej, ochrony przed przemocą w rodzinie, w szczególności
poprzez:
1) wspieranie realizacji projektów oferujących specjalistyczną pomoc osobom uzależnionym
i ich rodzinom;
2) wspieranie różnorodnych działań pomocowych dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie, w tym procedury „Niebieskie Karty”;
3) wspieranie działań o charakterze interwencji kryzysowej;
4) realizację procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego;
5) zwiększanie dostępności do zorganizowanych form pomocy specjalistycznej (m.in.: punkty
konsultacyjno – interwencyjne, grupy wsparcia, telefony zaufania, upowszechnianie
informacji o możliwościach uzyskania pomocy, kursy odwykowe);
6) wspieranie realizacji programów terapeutycznych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
(DDA).
4. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy
w rodzinie, w szczególności poprzez:
1) wspieranie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
w zakresie zwiększania dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych,
rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych;
2) wspieranie poradni specjalistycznych, punktów informacyjno-konsultacyjnych i telefonów
zaufania;
3) wspieranie realizacji programów postrehabilitacyjnych dla osób uzależnionych;
4) wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych –
szczególnie po ukończonym programie terapii odwykowej;
5) wspieranie działalności środowisk wsparcia dla osób uzależnionych oraz żyjących
z HIV/AIDS;
6) wspieranie działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób prowadzących
terapię;
7) zwiększanie dostępu do informacji o ofercie specjalistycznej pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej.
5. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów uzależnień, HIV/AIDS oraz wspieranie
zatrudnienia socjalnego, w szczególności poprzez:
1) wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i marginalizacji osób uzależnionych i ich rodzin;
2) wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin, w tym
działalności centrum integracji społecznej i klubów integracji społecznej;
3) wspieranie działań pomocowych na rzecz bezdomnych oraz rodzin dotkniętych ubóstwem,
z problemem uzależnień;

4) wspieranie działalności grup samopomocowych;
5) wspieranie działań o charakterze terapeutycznym służących umacnianiu procesu
zdrowienia uzależnionych;
6) wspieranie działań profilaktycznych na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS;
7) prowadzenie edukacji publicznej w zakresie profilaktyki uzależnień oraz upowszechnianie
informacji o ofercie pomocowej;
8) wspieranie działań mających na celu zmniejszanie zjawiska nietrzeźwości na drogach;
9) współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami fizycznymi, Kościołem
Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi oraz jednostkami organizacyjnymi
podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi (w tym
instytucjami kultury) w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu.
6. Ograniczanie dostępności środków psychoaktywnych, w szczególności poprzez:
1) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ustawy:
 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 o przeciwdziałaniu narkomanii,
 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
2) ograniczanie dostępności alkoholu poprzez:
 przestrzeganie ustalonej uchwałami Rady Miasta Torunia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem
sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
miasta Torunia,
 wydawanie zezwoleń dla placówek handlowych i gastronomicznych w ramach limitu
określonego przez Radę Miasta Torunia.
Rozdział V
WSKAŹNIKI REALIZACJI ZADAŃ
Podstawowymi wskaźnikami realizacji poszczególnych zadań będą:
1) liczba realizowanych programów profilaktycznych i osób nimi objętych;
2) liczba osób korzystających ze zorganizowanej pomocy specjalistycznej;
3) liczba beneficjentów programów postrehabilitacyjnych;
4) liczba zorganizowanych szkoleń, seminariów, konferencji oraz ich uczestników;
5) liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w świetlicach
środowiskowych i socjoterapeutycznych;
6) liczba osób i rodzin objętych pomocą z powodu problemu przemocy w rodzinie;
7) liczba punktów podających i sprzedających alkohol objętych kontrolami i wyniki kontroli;
8) liczba kontroli i skontrolowanych kierowców oraz wyniki kontroli;
9) ewaluacja realizowanych zadań/programów.
Rozdział VI
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Realizacja Programu koordynowana jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Torunia.
2. Program realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych
gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczone na realizację Programu, mogą być przesunięte odrębną
uchwałą Rady Miasta Torunia jako środki niewygasające na zadania planowane do
realizacji w roku następnym do momentu uprawomocnienia się nowego gminnego
programu.
4. Zlecanie zadań gminnym jednostkom organizacyjnym, w tym placówkom oświatowym,
realizowane będzie w drodze zmiany dysponenta środków budżetowych, który
odpowiedzialny będzie za wydatkowanie środków zgodnie z założeniami niniejszego
programu.
Planowany preliminarz wydatków związanych z realizacją Programu:

Lp.

Planowane wydatki
/w zł/

Nazwa zadania

1.

Profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu

1 028 500

2.

Zwalczanie narkomanii

450 000

3.

Działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne prowadzone
przez Straż Miejską

50 000

4.

Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

90 000

5.

Zespoły merytoryczne Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

80 000

6.

Udział w projekcie „Niebieska Linia”

9 500

7.

Działania prewencyjno – kontrolno - edukacyjne w zakresie
ograniczania spożywania alkoholu – Komenda Miejska
Policji

400 000

8.

Dotacja dla centrum integracji społecznej

300 000

9.

Programy
edukacyjno-profilaktyczne,
szkolenia
Wojewódzki
Ośrodek
Terapii
Uzależnień
Współuzależnienia w Toruniu

10.

Świetlica środowiskowa – „Dom Muz” w Toruniu

50 000

11.

Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich

460 000

12.

Kampania „Lato w Toruniu bez nudy” - Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Toruniu

177 000

13.

Programy profilaktyczne realizowane przez MOPR i
podległe placówki, wypoczynek letni dla dzieci z toruńskich

830 000

–
i

40 000

rodzin zagrożonych patologią społeczną,w szczególności z
problemem alkoholowym, szkolenia oraz bieżąca
działalność Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Toruniu
14.

15.

16.

Zajęcia pozalekcyjne, organizacja kolonii i programów
profilaktycznych, kampanii pn. „Lato w Toruniu bez nudy”
– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
Kampania pn. „Lato w Toruniu bez nudy” – Wydział Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta Torunia

600 000

Zakup komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego (w
tym m.in.: kserokopiarka, drukarka, scanner).

25 000

OGÓŁEM

10 000

4 600 000

Zmiany w powyższym preliminarzu wydatków dokonywane będą zgodnie z zasadami
obowiązującymi przy dokonywaniu zmian w budżecie Gminy Miasta Toruń (nie będą
wymagały zmiany Uchwały Rady Miasta Torunia przyjmującej niniejszy Program).
Rozdział VII
ZASADY
WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW
GMINNEJ
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W TORUNIU

KOMISJI

Za pracę obejmującą zakres działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z następującymi zasadami:
1) za każdorazowy udział w posiedzeniu plenarnym Komisji – wynagrodzenie zryczałtowane
w wysokości 200 zł brutto, z zastrzeżeniem pkt. 5,
2) za każdorazowy udział w pracach Zespołu Kontrolnego GKRPA – wynagrodzenie
zryczałtowane w wysokości 120 zł brutto, z zastrzeżeniem pkt. 5,
3) za każdorazowy udział w pracach Zespołu Motywacyjno-Interwencyjnego GKRPA –
wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości 50 zł brutto za godzinę pracy, z zastrzeżeniem
pkt. 5,
4) za każdorazowe wykonanie czynności zleconych przez Przewodniczącego Komisji –
wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości 100 zł brutto, z zastrzeżeniem pkt. 5,
5) łączne wynagrodzenie z tytułów wymienionych w pkt. 1, 2, 3 i 4 nie może w skali miesiąca
przekroczyć 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017r. poz.
847 z późń. zm.).
6) członkowi Komisji, będącemu jednocześnie pracownikiem jednostki organizacyjnej
Urzędu Miasta Torunia bądź Gminy Miasta Toruń, przysługuje wynagrodzenie, o którym
mowa w pkt. 1, 2, 3 i 4, jeżeli czynności, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 i 4 wykonywał poza
ustalonym wymiarem czasu pracy określonym przez pracodawcę,
7) podstawę do wypłaty wynagrodzeń dla członków Komisji, za okres miesiąca, stanowi
miesięczne zestawienie liczby posiedzeń wraz z listami obecności.

Rozdział VIII
GŁÓWNI REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU:
1) jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Torunia: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
Wydział Edukacji, Wydział Sportu i Rekreacji, Wydział Ewidencji i Rejestracji, Wydział
Kultury,
2) jednostki organizacyjne Gminy Miasta Toruń: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Izba Wytrzeźwień w Toruniu,
3) Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku (Zespół Interwencyjno Kryzysowy) MOPR
4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu,
5) Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu,
6) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu,
7) zakłady opieki zdrowotnej,
8) placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńczo – wychowawcze,
9) organizacje pozarządowe,
10) wyższe uczelnie,
11) Komenda Miejska Policji w Toruniu,
12) Sąd Rejonowy w Toruniu, w tym Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej,
13) lokalne media

Załącznik nr 1 do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych
Uzależnień na rok 2019
Katalog działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, możliwych
do finansowania ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień
na rok 2019
1) programy profilaktyczne służące opóźnianiu inicjacji alkoholowej adresowane do populacji
dzieci wchodzących w okres pierwszych eksperymentów z substancjami
psychoaktywnymi,
2) programy pomocowe dla osób uzależnionych, eksperymentujących, współuzależnionych
(w tym rodzin) oraz dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (m.in. programy terapeutyczne,
postrehabilitacyjne, pomoc psychologiczna, prawna);
3) działalność punktów konsultacyjnych, telefonów zaufania/pogotowia i grup wsparcia dla
osób uzależnionych i ich rodzin/partnerów oraz rodzin z problemem przemocy;
4) działania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie, w tym m.in. procedura
„Niebieskie Karty”, programy z zakresu pomocy psychospołecznej i prawnej, ochrony
przed przemocą w rodzinie oraz korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy,
działalność specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i zespołu
interdyscyplinarnego;
5) prowadzenie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego;
6) działania prowadzone przez kluby abstynenckie;
7) programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz interwencyjno –
profilaktyczne dla młodocianych osób z problemem alkoholowym;
8) programy z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz
ochrony przed przemocą, w tym uwzględniające ochronę zdrowia psychicznego;
9) działania profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych i opiekuńczo –
wychowawczych;
10) funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych oraz świetlic środowiskowych realizujących
program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży (w tym dożywianie);
11) organizacja zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym, osób niepełnosprawnych, z podwójną diagnozą;
12) działalność młodzieżowych liderów promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień;
13) organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, podczas którego realizowane są
programy z zakresu profilaktyki uzależnień, problematyki przemocy oraz obozów
terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin;
14) organizacja wypoczynku z elementami rehabilitacji i profilaktyki uzależnień dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin dotkniętych ubóstwem i problemem uzależnień;
15) organizacja różnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, służących
promocji zdrowego stylu życia, w tym m.in.: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
o charakterze profilaktycznym, sportowych i rekreacyjnych;
16) wdrażanie metody wczesnej diagnozy/krótkiej interwencji zagrożeń zdrowotnych
wynikających z picia alkoholu, w tym zespołu FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy);
17) działania profilaktyczne na rzecz młodych kobiet dot. ryzyka szkód zdrowotnych w tym
działania edukacyjne promujące abstynencję w ciąży oraz programy na rzecz dzieci z FAS
oraz ich rodziców i opiekunów;

18) działania edukacyjno – profilaktyczne adresowane do rodziców, mające na celu
zaangażowanie ich w oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci oraz rozwijanie
umiejętności wychowawczych;
19) wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w domach pomocy
społecznej;
20) działalność edukacyjno – informacyjna skierowana do całej społeczności nt. szkodliwości
używek oraz dostępnych form i miejsc pomocy, w tym m.in. organizacja akcji i kampanii
profilaktycznych (np.: „Październik – miesiąc wolny od uzależnień”, „Lato bez nudy
w Toruniu”), wydawnictwa, promowanie działań Gminy Miasta Toruń;
21) zadania związane z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, w tym m.in.: programy
edukacyjne dla kandydatów na kierowców, programy korekcyjne dla kierowców
zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości, organizacja kampanii edukacyjnych, zakup
urządzeń do badania trzeźwości;
22) szkolenia i kursy specjalistyczne, staże i superwizje podnoszące kwalifikacje pracowników
do pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami i sprawcami przemocy
w rodzinie;
23) superwizje dla pracowników placówek udzielających pomocy psychologicznej
i socjoterapeutycznej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym;
24) działania zwiększające kompetencje
lokalnych środowisk zaangażowanych
w przeciwdziałanie uzależnieniom;
25) szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
26) badania, diagnozy i ekspertyzy dot. stanu zdrowia i lokalnych problemów społecznych;
27) zadania pomocowe na rzecz osób bezdomnych oraz rodzin z problemem uzależnień
dotkniętych ubóstwem;
28) reintegracja
zawodowa
i
społeczna
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym/wykluczonych społecznie ze względu na uzależnienie od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych (w tym m.in.: wspieranie działalności klubów i centrum
integracji społecznej);
29) kontrola lokalnego handlu napojami alkoholowymi, zwłaszcza w kontekście przestrzegania
zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz podejmowanie interwencji w związku
z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
30) zwiększanie kompetencji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Toruniu i jej zespołów merytorycznych, poprzez m.in. uczestnictwo w szkoleniach,
konferencjach, seminariach;
31) dostosowywanie narzędzi niezbędnych do realizacji zadań m.in. obsługi przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i podawaniem napojów
alkoholowych w tym zakup i konserwacja programów komputerowych;
32) zakup drobnego wyposażenia dla organizacji pozarządowych, instytucji, służb, placówek
oświatowo i opiekuńczo – wychowawczych, niezbędnego do realizacji programów
profilaktycznych;
33) zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych z zakresu problematyki uzależnień
i przemocy (m.in.: prasy, książek, broszur, ulotek, informatorów) .
34) zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych niezbędnych do obsługi Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz bieżącej pracy Zespołów
merytorycznych tej Komisji.

Załącznik nr 2 do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych
Uzależnień na rok 2019
Katalog działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, możliwych do finansowania
ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2019
1. programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (profilaktyka uniwersalna i selektywna)
oraz szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów (w szczególności zalecane
w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia
psychicznego);
2. edukacja dzieci i młodzieży nt. zagrożeń związanych z używaniem narkotyków, NSP
i innych substancji uzależniających oraz odpowiedzialności karnej w tym zakresie;
3. wspieranie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych oraz środowiskowych
prowadzących programy profilaktyczne i dożywianie dzieci;
4. kształcenie młodzieżowych liderów promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień w celu
prowadzenia edukacji rówieśniczej;
5. organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów
profilaktyki uzależnień/przemocy;
6. organizacja obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin;
7. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży połączona z promocją zdrowego stylu życia
w tym m.in. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowych i rekreacyjnych z elementami
profilaktyki uzależnień/przemocy;
8. konsultacje/poradnictwo dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz zagrożonej
uzależnieniem;
9. edukacja rodziców w kierunku nabywania konkretnych umiejętności opiekuńczych
i wychowawczych;
10. organizacja lokalnych akcji i kampanii profilaktycznych;
11. bezpłatne poradnictwo prawne dla osób dotkniętych problemem narkomanii;
12. działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych oraz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób;
13. pomoc indywidualna bądź grupowa dla osób uzależnionych;
14. programy postrehabilitacyjne dla osób uzależnionych;
15. poradnictwo/grupy wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych;
16. poradnictwo/grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych bądź zagrożonych
uzależnieniem;
17. wspieranie działań na rzecz ubogich osób uzależnionych, bądź zagrożonych uzależnieniem;
18. realizacja programów profilaktycznych obejmujących problematykę HIV/AIDS;
19. działania na rzecz poprawy komfortu funkcjonowania osób żyjących z HIV/chorych na
AIDS;
20. organizacja szkoleń/konferencji/seminariów służących podnoszeniu kompetencji
zawodowych osób zaangażowanych w działania wychowawcze/profilaktyczne/
terapeutyczne;
21. zakup drobnego wyposażenia dla organizacji pozarządowych, instytucji, służb, placówek
oświatowo i opiekuńczo – wychowawczych, niezbędnego do realizacji programów
profilaktycznych;
22. monitorowanie zachowań ryzykownych i szkodliwych dla zdrowia dzieci i młodzieży oraz
postaw społeczności lokalnej wobec problemu narkomanii.

